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EEN ZESDAAGSCH INTERNATIONAAL DEBAT.

Zooals door de meeste Wagenaars voorspeld werd, is
“het Congres der Internationale, dat van 29September
zijne zittingen in de residentie van ons vaderland hield,
zonder beroeringen of onlusten gehouden en ten eindo
gebracht. Slechts.een zeer klein gedeelte der „burgerij ,
en daaronder verreweg de grootste massa uit louter nieuws-
gierigheid, nam notitie vande vreemde gasten, die enkelen
zoo ongaarne haddenzien komen, en hoewel het Congres en
zijne leden het onderwerp uitmaakten van alle gesprek-
ken, toch had niemand uit het gewone aspect der hof-
stal kunnen opmaken dat zij ongeveer zeventig personen
herbergde, gekomen met het doel om de grondslagen
eener Vereeniging te versterken, die geen nationaliteit
kent, diestrijd voert tegen kapitaal en kapitalisten, ‘en
die zich na het jaar 18741 door het werkdadig deel dat
zij aan de Parijsche Comraune had genomen , zoo berucht,
had gemaakt, dat Commune en Internationale, en dik-
wijls zeer ten onrechte, als geheel homogene en bij el
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kander behoorende en passende elémenten van omwente-
ling werden aangemerkt. .

Dat orde en rust in *s Gravenhage bleven” heerschen
is niet te verwonderen. Men wist vooruit wat de Inter-
nationale zou komen doen. Het was genoeg bekend dat
van “ontvoogding” en van“uitzuigen,”van “proletariaat”
en van “vrijmaking van den arbeid „” zou worden gespro-
ken, dat men niets zou sparen wat voor aanval vatbaar was
en dat de machtige Vereeniging zou gaan posceren als
zaligmakende godin van de arbeiders der geheele wereld.
Zou dit dus eenige oorzaak kunnen zijn voor vechtpar-
tijen of tumult? zou men in Nederland waar de vrij-
zinnige bepalingen der organieke wetten diep in het volk
zijn doorgedrongen, een vreemdeling bestraffen omdathij
zijne meening zegt, al wordt die meening niet door anderen
gedeeld? Neen, men liet Franschen en Spanjaarden, Hol-
landers en Amerikanen, Zwitsers en Engelschen praten
en kouten zoolang:zij plezier hadden, en slechts één-
maal meende een patriotisch gezind publiek als uiterst
vreedzame tegenmanifestatie, de holle phrasen der ge-
hoorde redevoeringen met een eenstemmig uitgevoerd
volksliederen-programma te beantwoorden, De vergader-
zaal diende toen voor concertzaal, hare primitieve ‘be-
stemroing. 7

Engelsche dagbladen maakten in het laatst van Juli
bekend dat de Internationale Vereeniging van Werklie-.
den, 's Gravenhage tot vergaderplaats van het vijfde
Congres had aangewezen. De Nederlandsche dagbladen
“namen dit bericht zonder commentaar over, en velejour-
nalisten verheugden zich waarschijnlijk ‚nu eens van nabij
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de mannen te kunnen zien, die hun zoo dikwijls stof
tot schrijven lmdden gegeven. Plotseling echter begon het
Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage,
als hoofdorgaan var eene zekere fractie der conservatieve
partij, die voornamelijk in den Haag en in de zuidelijke
provinciën van ons vaderland haar vertakkingen heeft,
oppositie te voeren, niet tegen de Internationale zelve,
doch tegen de regeering, die op grond van wettelijke be-
palingen het houden van het Congres niet kon verbie-
den. Die oppositie bestond daarin dat het Dagblad
dwingen: wilde in die bepalingen geheel iets anders te
lezen dan er voor ieder onbevaoroardeeld persoon in te
lezen staat.

Art. 10 der grondwet luidt als volgt: Het recht der
ingezetenen tot vereenigen en vergaderen wordt erkend. De
wet regelt en beperkt de uitoefening van dat recht in het
belang van de openbare orde, Het Dagblad wilde nu
uit de bepaalde aanduiding van ingezetenen de ge-
volgtrekkinig maken, dat aan eene vergadering, door
ingezetenenbelegd, geene vreemdelingen zouden kunnen
deelnemen, en meende tevens te moeten handhaven,
dat -in het belang der openbare orde het houden van
het Congres niet mocht worden toegestaan, daar volgens
art. 3 van de wet van 22 April 1855 (Staatsblad n° 32)
iedere vereeniging, welke ten doel heeft: 1° ongehoor-
zaamheid aan of vertreding van do wet of eene’ wette-
lijke verordening, 2° aanranding of bederf der goede
zeden, en 3° stoornis in de uitoefening der rechten van
wie het ook zij, geacht wordt strijdig te zijn met de
openbare orde.7 1%
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Er waren slechts weinig organen der openbare mee-ning, die met dit gevoelen instemden. Zoowel de libe-

rale als de christelijk-historische richtingen drongen er
ten sterkste op aan, dat aan de wet geeneandere nit-
legging wierd gegeven dan het duidelijk daarin uitgespro-
ken beginsel bedoelde. Pen langdurige pennestrijd
volgde. Het Dagblad bleef voortgaan de Regeering
te bezweren toch vooral het Congres te verbieden’, a,
het zette zelfs eene petitie op touw die door ruim acht-
honderd personen werd geteekend en waarin het gouverne-
ment verzocht werd de vergadering niet te doen doorgaan.

Een der beste en juistste antwoorden op al dat ge-
“schrijf van zekere fractiën der conservatieve zijde, die
waarschijnlijk, indien een ministerie-Heemskerk Az. aan
het roer ware geweest, als kampioenen voor strikte hand-
having der grondwettelijke bepalingen en dus voor foe-
stemming tot het honden van het Congres, in de bres
waren gesprongen, werd door de Standaard geleverd,
“Meent men”, zoo zeide dat blad, “dat de bepalingen
onzer wek tegenover een vereeniging en vergadering
als het hier geldt anders moeten wezen, men verandere
dân de bepalingen, maar zoolang de bestaande wetten
van kracht zijn, ga de landsregering in stipte eerbie-
diging van de wettelijk omschreven vrijheden voor. Met
de wet, niet met onze sympathie hebben we te rekenen.
Openbare rust en orde zijn kostelijke ingrediënten van
het staatsleven, maar dié door niets zoozeer worden ge-
baat als door stipte handhaving der wet en eerbiediging
van de gegunde vrijheden” ” ‘

Het spreekt van zelf, dat de artikelen van het Dag-
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blad, op de gewone hevige en uittartende wijze geschre-
ven, in alle organen werden beantwoord. Vooral de
voorspelling, dat er stellig wanordelijkheden zouden
voorvallen, vond bestrijding, en te recht schreef de
Arnhemsche Courant: “Stellen wij ons echter de
zaken voor, zooals zij zijn, en niet zooals cene beang-
ste verbeelding ze zich voofspiegelt. De beginselen der
Internationale zijn hoogst gevaarlijk; dit zal niemand
ontkennen; te gevaarlijker omdat zij onzinnig zijn en
hun, ‘die er aan gelooven, dingen voorspellen, welke
onmogelijk zijn te verwezenlijken, Juist daarom vinden
zij zulke fanatiekeaanhangers. Als zij zich bepaalden
zekere welvaart aan de arbeidende klasse te beloven,
loonsverhooging, afschaffing van belastingen enz., men
zou ze beredeneeren kunnen en toetsen aan andere maat-
schappelijke instellingen. Maar de Internationale prc-
dikt den triomf van den arbeid over het kapitaal, of
liever de vernietiging van het kapitaal, de onbeperkte
vrijheid, de algemeene gelijkheid; kortom, zij heeft
zulke grootsche plannen, dat men ze niet bevatten kan,
en dit juist maakt er voor de dweepzieken en onnooze-
Jen de grootste voortreffelijkheid van uit. Het is de
toepassing van de oude leer, dat men den menschen,
wil men ze lokken, toch vooral geene zaken zeggen
moet , welke zij begrijpen.”

Dit weinige slechts ga vooraf aan de getrouwe his-
torie, die ik met gebruikmaking van alle bronnen die
mij ten dienste stonden, wensch te geven van het
vijfde Congres der Internationale, niet alleen van het
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daar voorgevallene, doch van alles wat er op betrekking
heeft en wat mij ter oore is gekomen.

Hoewel eerst op Maandag de eerste vergadering van
het Congres zou worden gehouden, waren reeds Zater-
dag-namiddag de verschillende militaire wachtposten
door een dubbel aantal soldaten en officieren bezet, een
voorzorgsmaatregel die niet anders dan gebillijkt kan
worden, Velen echter wisten op dit oogenblik nog niet
recht waaraan zich te houden, nl. of die berichtgevers
waarheid spraken die met zekerheid wisten te vertellen
dat het Congresgeen voortgang zou hebben, omdat
de kastelein Schrijver de zaal Concordia in de Juombard-
straat, op het laafste oogenblik geweigerd had, of dat
anderen. juister geïnformeerd waren die beweerden, dat
wel degelijk alles zooals dit van te voren was bepaald,
van ‚stapel zou loopen. Daarbij kwam nog dat een ge-
rucht was verspreid , “hetgeen bij sommigelicht- en goed-
geloovigen gereedelijk ingang vond, dat door het Duit-
sche Keizerrijk eene zoodanige pressie op onze regeering
was uitgeoefend, dat het gouvernement genoodzaakt zou
zijn gewordén ter elfder ure zijn passieve houding te
laten varen en het Congres had verboden. De ongerijmd-
heid van al deze geruchten werd echter duidelijk, toen
het bekend werd dat reeds in den loop van Zaterdag
eenige afgevaardigden waren aangekomen, die in de
hotels Pico en Tuinenburg hun intrek hadden genomen.

Gedurende den Zaterdag en Zondag droegen vele
afgevaardigden en ook enkele leden der haagsche sectie
“van de-Internationale kleine blauwe lintjes als herken-
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nings- of onderscheidingsteeken in het knoopsgat van
hunne Kleedingstukken. Maandagmorgen echter waren
die uiterlijke kenteekenen verdwenen. Den avond te voren
werd reeds eene vergadering in de Lombardstraat ge-
houden, hoofdzakelijk dienende tot het verwelkomen
der vreemde gasten. Gerhard, kleermaker te Amsterdam,
lid van den bondgenootschappelijken raad voor Neder-
land, sprak de heeren in het Fransch toe; een zekere
Van den Abeele uit Gent, tevens medewerker aan het
Brusselsch blad ‘Za Liberté, nam het voorzitterschap
waar, daar de vereenigde Noord- en Zuidnederlandsche
Sectiën, voordat eendefinitief congresbureel gekozen was,

“per se het recht van voorzitten hadden. Van den Abeele
bleef president van Maandag tot Donderdagmorgen.
De lijst der afgevaardigden lmidde als volgt: (ik geef

dit geheel in den vorm zooals een nederlandsch orgaan
der Internationale die lijst heeft openbaar gemaakt):
d. Arnaud, (Antoine) Chimiste, délégué de la Sec-

tion de Carouge Genève. (Suisse) *
2. Alerini, dálégué de la Fédération d'Espagne. *
8. Becker, (Philippe) Brossier, délégué du comité

Fédéral Romand de deux sections de Bale, section
de Zudgen, section de Lucerne, section allemande
de Genève. (Suissc.)

4. Barry, Cordonnier, délégué d'unesection de Chicago.
(Amériquë du Nord.) _

5. Beeker, (Bernard) Homme de Lettres, dél. sect.
de Brunswick. (Prusse.)

6. Brismée, (Désiré) Imprimeur, dél, section de Bruxel-
les. (Belgiquc.)
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. Cournet, (Erédéric) Professeur, dél. du „Conseil

Général de Londres et dél. du comité central de
Copenhague. (Danemarck.)

. Cuno,lél. sect. de Dusseldorf, Prusse Rhiénane et
Sect. de Stuttgard. (Wurtemberg.)

Coenen, Cordonnier, dél, sect. d'Anvers. (Bel
gique.) - 7Oyrille, Employé de Commerce, dél. sect. frangaïse
de Bruxelles. (Belgique.) °

„ Dumon, dél. sect. frangaise de Paris et Rouen.
Dietgen, Tanneur, dél. sect. de Dresde. (Saxe.)
Dupont, (Eugène) Facteur d'instruments de musique,

dél. da Conseil Général. de Londres.
Dave, (Vietor) dél. sect. de Ja Haye, Hollande.
Duval, Menuisier, dél. du comité Fédéral Romand,
Genève. (Suisse) -

‚ Dereure, (Simon) Cordonnier, dél. du Congrès de
New-York, Amérique du’ Nord.

Eberhard, Tailleur, dA. sections des Mégissiers
Cordonniers, Tailleurs, menuisiers, peintres, tein-
turiers en peaux et marbriers de Bruxelles. (Bel-
gique)

Beearius, Tailleur, dé. sect. des formiers de Londrer.
Engels, (Frédéric) Homme de Lettres, dél. sect.
de Breslau, Prusse et sect. 6 de New-York.
„(Amérique du Nord.)

Fargà Pelicer, Topographe, del. de la Fédération,
d'Espagne.

Fluse, Tisserand, dél. de la Fédération de la Vesde.
Belgique.)
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28. Fargas, (Karl) Mécanicien, déL. de 2 sect. de Pesth.

(Hongrie.)
„28. Friedlander, (Hugo) dél. sect. de Lurich. (Suisse.
24. Frankel, (Léo) Bijoutier, dél, sect. francaise. (France)
25, Guillaume, (James) Typograplie, dél. du congrès de

Neuchatel. (Suisse)
26. Gerhard, Tailleur, dE. du comitéfédéral d'Amster-

dam: (Hollande)
27. Gilkens, Lithographe, sect. des ithographesdd'Am-

“sterdam, (Hollande.)
28. Harcourt, (Bdwell) Mineur d'or, dél, sect. de

Victoria, (Australie)
29. Herman, dél, de la Wédération de Liège; Mécani-

ciens, union des Métiers, menuisiers. réunis,
marbriers et sculpteurs. (Belgiquo.)

80. Hepner, (Adolphe) Journaliste, dél., sect. 8 de
New-York. (Amérique du Nord.)

831. Hales, (John) del, sect. de Hackney-road , Branche
de „Londres,

32. Heim, dél., sect. de Bohème. (Autriche)
33. Johannard, Feuillagiste, dél., sect. frangaise.

(France.)
34. Karl Marx, homme de Lettres, dd. du Conseil

Général, sect. 1 de New-York, -dél. sect. de
Leipzig et sect. de Mayence. (Prusse.)

35. Kugelmann, Docteur en médecine, dél. sect. de
Celle. (Hanovre.)

36. Lucain, dé. sect. frangaise. (France)
37. Lessncr, Tailleur, dél. sect. allemande de Londres.
38. Tafargue, (Paul) Docteur en” Medeeine, dél. de
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la Nouvelle Fédération de Madrid et de la Fé-
dération de Lisbonne. (Portugal)

89. Tonguet, (Ch) Professeur, section” francaise,
(France) - °

40, Lemoussu, Dessinateur, dél. sect. frangaise de Lon-
dres. (ang) :

"ál. Milke, “Typographe, del. sect. de Berlin. (Prusse.)
42. Morago, del. de la Fédération d'Espagne.
43. Morcelan, del. de la Fédération d'Espagne.
44. Mottershead, dél. sect. de Bethmal Green, Branche

de Luondres. .
45. Mac-Donell, dél. sect. irlandaise de Londres et

sect. de Dublin, 7
6. Pihl, (S. F.) dél. sect. de Copenhague. (Danemarck.)

47. Ranvier, Peintre sur porcelaine, dél, sect, Ferré
de Paris, (France)

8. Rach, (Thomas) del. da Conseil Général de Lon-
dres. (Angl.)

19, Rittinghausen, homme de Lettres, dél. sect. de
Munich.

0. Swarm, Dessinateur, sect. frangaise. (France.)
1. Sauva, (Arsène) Tailleur, dél. des sect. 29 et 42, -

Hoboken et Patterson. Neew-York, (Amérique”
da Nord.)

-

-a

a

52, Sexton, (Georges) Docteur, dél. du Conseil Géné- .
ral de Londres.

53, Schumacher, (Gustave) Tanneur, dél. sect. Solin-
gen. (Prusse Rhénane.)

4, Splingard, (Mtoch) dél. du groupe de Charleroi.
Belgique.)

er
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„ Sorge, (F.- A) Instituteur, dél, du congrès de

New-York. (Amérique du Nord.)
. Schwitzguebel, Graveur, dél. du congrès de Neu-

chatel. (Suisse)

er&

5 a

57. Seraillier, Fomnier, dél. dw conscil-général et sect.
francaise.

58. Soheu, (Henrich) dél. sect. d'Eszlingen. (Wur-
temberg.) n :

59. Walter, dél. scet. frangaise. (France)
60. Wroblewski, Professeur, dél. sect. polonaise de

Londres et dél, da conseil-général.
61. Hout, (Van der) dél. sect: d'Amsterdam. ([Tollande.)
62. Abeele, (Van den) del, sect. de Gand. (Belgique.)

. Vaillant, ingénieur civil, del. sect. de la Chaux
de Fond. (Saisse), del. sect. frangaise, (France)
et sect. Sans-Francisco. (Amérique du Nord.)

Gt. Vichard, del. sect. frangaise, (France.)
je Vilmot, del. sect. fra e. (France.)

KN so

e a
Van de geheime zittingen die van Maandag tot en

met Woensdag, zoowel des ochtends als des avonds ge-
houden werden, is het een en ander bekend geworden.
Van verschillende kanten zijn daaromtrent berichten open-
baar gemaakt, die, hoewel in vele opzichten eenslui-
‘dend, weder in andere punten zeer tegenstrijdig waren.
Ik zal het aan den lezer overlaten zelf-zijne conclusie
te trekken door alles op te nemen wat daaromtrent is
geschreven. De geheime zittingen die na en tusschen
de openbare vergadering gehouden werden, kunnen dan
haar plaats vinden achter het verslag.
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Tot goed begrip van hetgeen volgt dient echter hier

vooraf te worden gemeld dat in den boezem der Inter-
nationale verdeeldheid was ontstaan, Er was eené partij
die aan den Algemeenen Raad mindere machtwenschte
te zien toegekend, cen federalistische partij die ongaarne
zag dat de Raad autoritair te werk ging en daarom
aan ieder land in het bijzonder, grootere vrijheid van
handelen wilde zien toegekend, dan mu'het geval was;
anderen echter waren van een tegenovergesteld gevoe-
len. Niet alleen handhaving van het gezag van den
Algemeenen Raad, zelfs vermeerdering van dat gezag
was han leus. Mierbij kwam nog dat de ex-commune-
leden, die, zich te Tsonden bij den Algemeenen Raad
hadden aangesloten, de Vereeniging als een staatkundig
genootschap wilden zien optreden; Karl Marx , het hoofd.
en de ziel der Vereeniging, had zich met hunne plan-
pen vereenigd, om indien het beginsel tot leuze werd
verheven, eene positie te kunnen handhaven; die dage-
lijks moeielijker werd,

Omtrent -deze zaak schreef men aan een nederlandsch
blad dat Marx reeds zes maanden geleden zijn ontslag
als lid van den Algemeenen Raad had ingediend; hij
gaf voor zich geheel aan literarische studiën te willen:
wijden; in waarheid echter moest de reden daarin wor-
den gezocht, dat hij gedurende zijn langdurig beheer
vele vroegere vrjenden ontrouw: had zien worden aan
zijne wijze van zien,.en dat zelfs Jung, een der vroc-
gere grootheden in den Algemeenen Raad, hem zijn steun
had ontzegd. Deze was daarom expresselijk niet ten Con-
gresse verschenen, daar hij noch voor noch tegen Marx
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wilde stemmen. Marx wenschte dus af te treden, doch
in het geheim liet roer in handen te houden. Daartoe
verzekerde Wij zich van den steun der ex-communc-
leden door hunne denkbeelden te omhelzen.

Hoe een en‘ander afliep, zullenwij later zien ; dit diene
alleen om een denkbeeld te geven van hetgeen in den
boezem der Vereeniging voorging.

In de geheime zittingen die aan de eersteaen
vergadering voorafgingen, schijnt daarover reeds zeer amn-
pel gesproken te zijn, hoewel eene andere quaestie, nl.
die van den Algemeenen Raad, de discussiën beheerschte.

Moesten zij, die bepaald met het mandaat gezonden
waren om de macht van den Raad te verkorten, worden
weggelaten als afgevaardigden, of kon hunne toelating
eerst geschieden wanneer die quaestie was uitgemaakt?
Dit was een vraag van zeer veel gewicht, want de af-
gevaardigden der sectie van de Jurassiens (een Zwit-
serschie) en die van de Spaansche Allianza (een deel
van de Spaansche federatie) hadden bepaaldelijk verklaard,
zich nict aan de besluiten van het Congres te zullen hou-
den, wanneer de Algemeene Raadin zijn macht niet werd
gekortwiekt. Karl Marx poogde dan ook die afgevaar-
digden te wereu, doch zonder goed gevolg; de ver-
gadering besloot in tegenovergestelden zin. Hierbij moet
nog worden opgemerkt dat deItalínansche sectie zich we-
gens de quaestie van den Algemeenen Raad had af-
gescheiden en te Rimini besloten had geen afgevaar-
digde te zenden naar den Haag, doch een eigen Congres
te houden te Neufchûâtel.

Loo stonden de zaken. Bij de verificatie der geloofs-
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„brieven kwam de toelating “al dan niet” te berde. Deze

maatregel werd toegepast op de tweede en twaalfde sectie
“van Amerika en op die van: Marseille, daar dezeseetiën
niet waren gegrondvest op dezelfde beginselen die de
Internationale is toegedaan. Omtrent de zitting waarin
tot de afwijzing dezer sectiën besloten werd, zij het
‘volgende gemeld: ’

“Borger” Leo Friünkel, ex-lid der commune, hield
een zeer langdurige redevoering, waarin hij betoogde dat
de Noord-Amerikaansche 2de en 12de sectiën niet behoor-

“den te worden erkend, omdatze niet georganiseerd. waren
volgensdestatuten, door den Algemeenen Raad vastgesteld.

“Burger” Karl Marx toonde uit het mandaat van de
gedelegeerde der aangevallen sectie, “madame” Victoria
Woodhull, eigenares van een vrij aanzienlijk bankiers-
huis en bestunrderes van een Spiritualisten-Instituut te

„New-York, aan, dat de leden dier afdeeling voorname-
lijk “burgers” en “daïnes” waren’, dat het hoofddoel dier
Vereeniging was de afschaffing van het wettig en ker-
kelijk echtverbond en de invoering van het huwelijk uit
vrije liefde — d. i. voor zoolang men ’t goedvindt elk-
ander te beminnen. Victoria Woodhull zelve weeser ver-
volgens op, dat haar Vereeniging ten volle de beginselen:

_der Internationale onderschreef, doeh zij betoogde
tevens dat, om die beginselen te verwezenlijken, de hulp
van, “burgeressen” onmisbaar was.

Dit werd nader uiteengezet door “burger” Dr. West—
een ander Amerikaan, die eehter eenige Spaansche af-
deelingen vertegenwoordigde en die eenrede vantwee nren
hield om de, 2e Amerikaansche sectie te verdedigen.
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En dat alles kon niet baten. Noch de kracht van Karl

Marx, noch de “teederheid” van Victoria Woodlmll, noch
de langdradigheid van West waren in staat ‘om de ver-
gadering te vermurwen.

Het Congres besloot de 2e Amerikaansche sectie niet
te erkennen en het mandaat der afgevaardigden niet goed
te keuren, aangezien de Internationale alleen arbei-
dersvereenigingen, maar geen burgersectiën erkent.
Op verzoek van den “burger” Van den Abeele — tijde-

lijk voorzitter— verlieten daarop de afgevaardigden der
afgewezen sectiën de zaal, om plaats te nemen op detribune
voor de vertegenwoordigers der bevriende vereenigingen
en de leden der Internationale die het Congres,

„(ook de geheime zittingen) wenschten bij te wonen.
Ook de Spaansche mandaten gaven tot een diseussie

aanleiding, waarbij 't “spaansch” toeging, omdatin Spanje,
„ evenals in Zwitserland, Italië en‚Noord-Amerika, som-
mige sectiën gegrond waren op de geheimeverbintenissen
en niet op de algemeene statuten. Die sectiën waren door
een Rus, Bakounine, gesticht, en aan dezen verweet men
nijd en jalouzie, omdat de Algemeene Raad, na Bazel,
telkens te Tonden en niet te Genève, zijn woonplaats ‚ was
vergaderd, Anderen slingerden hem de liefelijke beschul-
digingen naar het hoofd, dat hij de vervolgingen der
Internationale door de Russische politie had in de
hand gewerkt, en dat hij òf de Vereeniging geheel in
zijn macht wilde krijgen, òf haar vernietigen

Gelukkig was de zoo zachtzinnig bejegende lus niet
tegenwoordig; anders zouden er zeker nog andere too-
neelen zijn gevolgd.
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Maar nu hij cr níet was, nam het Congres aan, dat

de Spaansche werklieden waren misleid, en daarom wer-
den de meeste mandaten goedgekeurd.

“Burger” „Lafargue (de schoonzoon van Karl Marx en
redacteur van de Bmancipation te Madrid) kwam er
echter, als vertegenwoordiger van verschillende Spaansche ,
sectiën, die miet tot de categorie der “misleiden” be-
hooren, tegen op, dat alle andere sectiën zouden wor-
den toegelaten, en daarop werd “burger” Mest dan ook
afgewezen.
De naam’ “Bakounine” die in de bovenstaande re-

gelen voorkomt, noopt mij ook hier te-vermelden
wat omtrent hem en zijne betrekking tot Marx werd
medegedeeld. In hoofdzaak komt dit ‘hierop neder
dat Bakounine, die met Marx vroeger zeer intiem ge-
weest was, door zijne nihilistische theoriën genoodzaakt
was geweest met den Algemeenen Raad te breken, hoe-
wel hij nog daartoebehoorde. Om nu te beletten dat
Bakounine die te Genève woont, en nochin Frankrijk
noch in Italië verblijf mag houden, het congres zou
bijwonen, koos Marx den Haag tot vergaderplaats; Ba-
kounine zou dan zeer stellig niet aanwezig kunnen zijn,
daar hij alleen ten koste van een zeer langdurige én
zeer kostbare reis Nederland zou kunnen bereiken.

Meer dan het voorafgaande is van de eerste geheime
zittingen niet uitgelekt, en ook. dit is slechts onder
vosrvehoud aan te nemen. De verklaringen toch door
afg den aan dagbladschrijvers en
gedaan, stemden * slechts zelden overeen, hoewel allen
hierin overeenkwamen dat het in den boezem der Ver-
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ceniging niet pluis was, en dat dit Congres voor het
eerst alle belangrijkheid voor het publick daarbuiten
zou missen. Op de voorafgaande bijeenkomstente Bazel,
Lausanne en Brussel waren gewichtige oeconomtsche
vraagstukken: besproken, hier zou’ verdeeldheid het be-
raadslagen over dergelijke punten “onmogelijk maken.
En inderdaad het is zoo geweest. Een punt voor de
buitenwereld van belang, het vormen der Internatio-
nale tot een politiek genootschap, werd in het open-
baar door enkele sprekers aangeroerd, doch in het
geheim of aangenomen of verworpen. Wie kan
het met. zekerheid bepalen? Terwijl aan schrijver dezes
door een afgevaardigde mededeeling was gedaan van de
“aanneming, terwijl Johannard aan een ander journalist
precies hetzelfde zeide, weten anderen te vertellen dat
het begìnscl is verworpen. Doch hoe het zij, een
schearing is door het uitmaken der quaestie ontstaan.
Tk zal dat na het verslag der zitting duidelijk maken.

De eerste openbare vergadering werd op Donderdag
5 September des morgens-te 10 uren gehouden.

Het lokaal Concordia werd toen eindelijk’ voor de
pers en voor de belangstellende nieuwsgierige individuali-
teiten der residentie opengesteld. De zaal, die men’
gevoeglijker met den naam “pakhuis” of “loods” kan
bestempelen, is niet groot. Het gedeelte, dat zich aan
het andere einde van het ongeveerin het middenstaande
buffet uitstrekt, was door de vergaderde Internationalen
ingenomen. Daarachter, dus bij het binnenkomen op
den voorgrond, stond het publiek, dat door eene ge-
5 - 2
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improviseerde balie met tuinbanken van de beraad-
slagende heeren was gescheiden. Bij het binmenko-
men is rechts de zaal, eenigszins links loopt een kleine
smalle trap die naar de tribune leidt. Deze tribune
voert weder naar een smallere galerij, links afgaande
langs nog een klein, en nog smaller trapje, uit slechts
vier treden bestaande; deze galerij, die zich dus aan
het uiteinde van de zaal bevindt, was voor de jour-

-nalisten bestemd, hoewel ook door velen, die nooit
het redactiebureel van een blad hadden gezien of ooit
een letter in eene courant hadden. geschreven en even-
min dagbladschrijver waren als schrijver dezes koop-
man, van deze beste zitplaatsen gebruik werd gemaakt.
De meubelen in de vuile, onooglijke zaal met be-

kladde vensterruiten, smerige muren „ gebroken balus-
traden, leelijke gaskronen, zeerdoende onzindelijkheid
en reukzenuw-bedervende atmosfeer waren van groote
verscheidenheid. Tafels voor de congresleden, naakt als
moeder Eva, zonder het overdrachtelijke groene kleed
en met allerlei witte, gele, bruine-en groene vlakken
besmet, kringen van bierglazen, vettige overblijfselen
van omgeworpen hoeveelheden punsch en cognacgrog,
indrukselen- van kleverige vingers waren zelfs in “de

. verte duidelijk zichtbaar. Vierkante tafels van groot en
Klein kaliber stonden en carré geschaard. Te midden
van de daardoor gevormde ruimte stonden twee uitge-
diende speeltafels, waarvan een driehoekig, een invalide
onder de meubelbevolking; de voorzitter troonde met de
vertalers aan een zeerlelijke rondetafel aan het achtereinde.
Het teeken zijner waardigheid sas geen hamer, maar een
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schel. Van dit holklinkende instrument, (de schel scheen
gebroken ,) maakte hij geen zeer spaarzaam gebrui
Op de verslaggevers-tribune was de smenbelvoarraad

nog gebrekkiger. Lueuningstoelen waarin men nict leu-
nen kon, daar rug en leuningen in den Jevensstrijd
verdwenen waren, verrotte stoelen zonder matten, daar
de rieten zitstukken voor houten belegsels hadden plaats
gemaakt, krukjes op drie pooten waggelende en voor
den ongelukkigen bezitter cene voortdurende aanma-
ning om de leer van het evenwicht te betrachten , en tafels
van zeerbijzonder gehalte. Een daarvan had vroeger bepaald
tot hakblok voor een slager gediend, een andere scheen een
antiquiteit uit een uitdragerswinkel. De twee groote ramen
waren allereurieust; men had de vensterruiten met allerlei
gekleurde bestanddeelen bestreken; terwijl een der ra=
men, ter wille der lmchtigheid, uit de kozijnen was
genömen en los tegen de opening gezet , waardoor de evo-
latiën van voorbijloopende personen tusschen het schud-
dende en waggelende mobilair nog gevaarlijker werden.

In deze zaal werden de belangstellenden ontvangen.
Ilunne hoeveelheid was niet gering. Dadelijk na het
openen der deuren werden de tribunes dicht bezet en
de ruimte beneden voor twee derden gevuld. Ook in
een kamertje (door een dagblad-correspondent voor een
cabinet particulier uitgescholden) dat aan de bo-
venburen behoorde, en waaruit men door een raam
een goed overzicht had ‘over het geheel, daar de pre-
sident en zijn bureel er vlak tegenover zaten , werd ecnig
publiek toegelaten. Op straat bleef, evenals de vorige
dagen, toen vrouwen en mannen, van diverse standen

- a
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het &zoodje” (zooals men dit uitdrukte) eens kwamen
opnemen, eene nieuwsgierige menigte staan:
En nu de vergadering. Het bureel was samengesteld

uit Ranvier, voorzitter, Sorge en Gerhard, vice-voorzit-
ters, Tsemoussu, Mac-Donnell, Hepner, secretarissen.
Temoussa was tegelijkertijd ‘vertolker voor het Fransch,
-Mac-Donnell voor het Engelsch en Hepner voor het
Duitsch. Van den Abeele en Dave fungeerden als vertol- —
kers voor het Hollandsch,

Voordat door den Voorzitter appèl nominaal gehouden
is, opent hij de vergadering met een rede waarin hij

“zegt dat de gebeurtenissen der twee laatste jaren ten
gevolge hebben gehad, dat het Congres der Interna-
tionale in de jaren 1870 en 1871 niet kon worden
gehouden. Toch heeft de Algemeene Raad in het verle-
denjaar een conferentie te Londen belegd om in de plaats
van het Congres te treden. Gedurende deze twee jaren,
gaat hij verder, heeft de laster niet opgehouden de Tn-
ternationale voor te stellen als eene Sociëté d'é-
pouvante, maar: “wij zullen bewijzen dat wij maat-
schappelijke hervormingen willen, die wij zullen verkrij-
gen, en wij zullen niet ophouden voordat het zoover is.
Trouwens de vervolgingen tegen ohs op touw gezet:“en
volgehouden , hebben alleen ten gevolge gehad dat het.
aantal onzer vrienden grooter is geworden. De landbou-
wende bevolking, die vroeger miet met ons vereenigd
was, begint zich aan de Internationale aan tesluiten.
Wij hebben daarvan in het verleden jaar het bewijs ge-
zien. Wij zijn gelukkig gastvrije volkeren te vinden,
en ons te kunnen stellen onder bescherming van de
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wetfen van dit land, waar de persoonlijke vrijheid op
betere wijze wordt gecerbiedigd dan in ons eigen
land: Frankrijk.”

“Infame ministers,” zoo gaat de Voorzitter verder,
“hebben in eene circulaire, die aan alle volken der wereld
verzonden is, de leden der Internationale uitge-
maakt voor mannen die Parijs wilden verbranden: Tas-
terlijke aantijging, het was, het leger der Versaillanen
met zijne bommen en granaten dat de eenige oorzaak
van, dat de eenige schuldige aan de branden geweest
is. De insurgenten waren hervormers, de overwinningen
der Versaillanen hebben van hen vogelvrijverklaarden en
oproerlingen gemaakt; de hervormers die de onafhan-
kelijkheid van Frankrijk hadden geproclameerd, zijn
verjaagd door de mannen die de onafhankelijkheid hebben
prijsgegeven. Engeland heeft geen gehoor verleend aan
de eireulaire van Favre; dat land heeft geoordeeld dat
daar waar de Bonapartes verblijf houden, ook de uit-
gewekenen der Commune konden vertoeven.”

Verder deed de Voorzitter uitkomen dat de verraders
moesten worden ontmaskerd. “Gelukkig is aan de meest
schuldigen onder hen reeds het masker weggerukt, vooral
van Jules Favre, den verrader bij uitnemendheiddie met
Trochu Parijs heeft overgegeven, door de verdediging te
beletten.” Niettegenstaande dat alles is de- Internationale
vooruit gegaan, de maatregelen door de conferentie ge-
nomen, zijn door de meeste sectiën geterbiedigd; “al zijn
er verdeeldheden, zij kunnen niet anders dan voorbij-
gaand zijn, het is te hopen dat zij spoedig zullen op-
houden te bestaan.” Ten slotte doet de Voorzitter een

wapens
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beroep op den goeden wil van allen die oprecht de eman-
cipatie der arbeidende klasse beoogen. _

Na. deze rede die in het Duitsch, Engelsch, Hol-
landsch (Vlaamsch) werd vertaald, werd appèl nominaal
gehouden.
“Gerhard verkreeg daarop „het woord om namens de

leden van den raad voor Nederland de afgevaardigden uitte
moodigen tot het houden eener r6unionintime te
Amsterdam,

Lafargue verzocht dat dit voorstel in geheime zitting
zou worden besproken, omdat bij dit onderwerp vele pun-
ten te pas konden komen die het publiek niet behoefde te
weten, Daartoe werd besloten.

Dr. Sexton bracht nu namens den Algemeenen Raad
een algemeen rapport uit over de handelingert der Inter-
nationale. 7

Dit rapport is een soort van staatkundig-internatio-
nalistische” revue, een geschiedenis van de ongelukken
der Vereeniging en hare partijgangers sedert den oorlog
van 1870. In hoofdtrekken komt het ophet volgende neder: ”

“Dezefransch-duitsche oorlog die het wezen van Europa -
veranderd heeft, is voorafgegaan, vergezeld geworden‘en
gevolgd door een anderen oorlog tegen de Internationale
Vereeniging van Werklieden.

“De Internationale was vijandig aan het plebiscit. Zij
had tot de Fransche werklieden gezegd: Ja stemmen is
goedkeuring van het despotisme in het binnenland en
van den oorlog in het buitenland.

«Dadelijk daarna zijn de hoofden der Vereeniging in



keld. De bonapartistischeeen komplot der politie gewi
regeering geloofde den óngelukkigsten oorlog harer geschie-
denis met een veldtocht tegende Internationale te moeten
openen. De goede uitslag vau het plebiscit, waarbij de
fransche arbeiders in groote massa hun neen hebben
uitgebracht, werd door de kabinetten met tevredenheid
ontvangen, de regeerende klassen en de pers waren daar-
over verheugden de bourgeoisie beschouwde het als een
overwinning’ van den keizer op de arbeidende klassen,

“Toen de oorlog uitbrak, vaardigde de federale parij-
sche raad eene circulaire uit aan de duitsche werklieden.
Voor ons, zoo luidde het, bestaan geene grenzen. Het
arbeidende Duitschland ontving deze verklaring met
geestdrift. Van dit oogenblik dus wisselden de arbeiders
van Frankrijk en Duitschland woorden van vrede, Dit
is een feit zonder antecedent, dit is de voorlooper van
een betere toekomst. Eene nieuwe maatschappij zal ge-
boren worden wanneer er geene andere buitenlandsche
politiek zal zijn dan die des vredes, geene-andere bin-
nenlandsche dan die van den arbeid. (Langdurig applaus.)
De leden der Internationale zijn de pioniers van deze
nieuwe maatschappij. Oe
“Na Sédan, toen het tweede keizerrijk geëindigd had

zooals het was begonnen, nl. door een bloedige paro-
die, wierp Pruisen zijn masker weg. Pruisen wilde een
overwinningsoorlog. Van nu aan werd de republiek in
Frankrijk en de Internationale in Duitschland ‘bestre-
den. De stxat van beleg door Vogel von Falckenstein
in verscheidene duifsche provinciën geproclameerd, on-
der voorwendsel van het land tegen vreemden inval te
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beschermen , verkeerde in eer staat van oorlog tegen,
de Internationale. Het’ sociaal-democratische comité te
Brunswijk, schuldig aan het afkeuren der annexatie
van Elzas-Lotharingen dat het als een misdaad uitkreet,
en dat ten gevolge had dat van Duitschland eene ka- -
zerne werd gemaakt, -werd te Lützen gevangen gezet
en onwaardig behandeld, waarschijnlijk om de schitte-
rende gastvrijheid waarmede de keizerlijke gevangene te
Wilhelmshöhe ontvangen werd, meer te doen uitko-
men. (Applaus.)

«Bij besluit van47 October 1370 gelastte de koning
van Pruisen aan generaal Vogel om de leden van het
comité voor de rechtbank te doen verschijnen, terwijl,
wanneer ze onschuldig werden bevonden, de personen
weder aan gezegden Vogel von Falckenstein moesten
worden teruggegeven.

“Bismarck echter die op zeer onaangenamé wijze met
Europa den spot dfeef, viel tegelijkertijd de vrijheid
van let woorden van de pers der fransche vredespartij
aan. Op hetzelfde oogenblik dat hij de vrijheid van de
verkiezingen in Frankrijk eischt, worden Bebel en Lieb-
knecht in de gevangenis geworpen. Zijn meester Willem
de Veroveraar komt hem te hulp. De voortdurende
tusschenbeidetreding van den koning in deze zaak
bewijstdat zelfs te midden der overwinningskreten zijner
soldaten, de partij van het proletariaat hem vrees in-
boezemde: onwillekeurige hulde van het ruwe geweld aan
de zedelijke macht’ (Bravo) In het rapport wordt
verder de circulaire van Favre besproken, waarin een
kruistocht tegen deInternationale wordt gepredikt: “in
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naam van het huisgezin, van den godsdienst en van
den eigendom, eerbiedwaardige instellingen waarvan deze
burger, zooals bekend is, een zoo waardig vertegen-
woordiger is,”
Nu is Oostenrijk-Hongarije aan de beurt. Deze mo-

narchie is de Don Quichottederreactie. Minister Dufaure
had door deze ruraux een wet tegen de Internationale
doen aannemen; in Oostenrijk werden de gevangenen ,
die hunne adhaesie aan het programma van Eisenach
hadden geschonken, “tot onderscheidene jaren gevange-
nisstraf veroordeeld, met een dag vasten per maand,
(Gelach.) -
Het programma van Bisenach is het programma der

„Internationale. De Internationale wil de vrijwvaking der
arbeidende klassen. Deze vrijmaking is onvereenigbaar

“met de instellingen van Oostenrijk-Hongarije. Daarom
zijn de arbeiders, die het programma. van Eisenach
aannemen, schuldig aan eene voorbereidende handeling
tot hoogverraad. Deze weener jurisprudentie is te Bruns-
wijk tegen Bebel en Liebknecht en te Kopenhagen in
practijk gebracht.

“De belgische regeering, die zich door haar sympa-
thiek antwoord op de circulaire van Favre had onder-
scheiden, heeft door Malon een huichelachtig namaaksel
van de wet Dufaure doen voorstellen.

“Pius IX gaat eenvoudiger te werk. De- Internatio-
nalen werken volgens hem voor den Engel des kwaads.
Zij hebben het recht dat men voor hen bidt. Eerst
hangen, dan bidden. (Gelach en bravo.)
Na eene toespeling op het onderhoudte Salzburg en
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ap de wet van den italiaanschen minister Lanza, wordt
in het rapport de meening uitgesproken, dat zorider de
agitatie door de Internationale, het republikeinsche
Zwitserland aan Thiers de uitgewekenen der commune
zou hebben uitgeleverd.

“Het gouvernement van den heer Gladstone geeft,
als durft het er niet aan te“denken voor Engeland uit-
svondering te moeten maken, blijken van zijn goedèn
wil in Terland, waar tegen onze in wording zijnde
sectiën een waar politie-schrikbewind wordt uitge
oefend. . -
“De laster blijft bestaan. Openbare doenmenten en

officiëele telegrammen worden gefabriceerd , onbeschaamde
logens worden in al de riolen der omkoopbare en fat-
soenlijke pers (bravo) opgenomen, en met deze midde-
len wordt de Internationale bestreden. Men schrijft haar
den brand te Chicago toe. Te verwonderen is het dat
ook niet. de stormen in de West-Indiën op hare reke-
ning worden geschoven” .
Het rapport eindigt met eene korte opmerking omtrent

den vooruitgang der Internationale: “die in Ierland en
onder de leden in Engeland gevestigd, wortel gescho-
ten heeft, evenals in Holland, Denemarken en Por--
tugal; in de Vereenigde Staten heeft zij zich op sterkere
grondslagen gevestigd, hare vertakkingen hebben zich
uitgestrekt tot Buenos-Ayres, Victoria (Australië) en
Nieuw-Zeeland.

“Om-zich een denkbeeld te kunnen maken van den
vooruitgang der arbeidersklasse, moet men teruggaan
tot 1848. Op dit tijdstip aarzelden de werklieden hun
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ommacht te erkennen ouder de insurgenten van Jrni.
In 1871 werd dasrentegen de commune door het pro-
letariaat der geheele wereld’ toegejuicht.

n te Berlijn bijeen om«De heeren van Europa z
nieuwe ketenen te smeden. Gij, Afgevaardigden der
arbeiders, gij zijt hier gekomen om eene betere orga-
nisatie te geven aan de partij die do arbeiders wil
emancipeeren en die organisatie over alle natiën wil,
uitstrekken.

“Leve de Internationale Werdieden-vereniging 1”

Dit rapport werd niet door de vertolkers in het Duitsch
en Fransch overgebracht, doch door Marx in het
Duitsch, en Longuet in het Fransch. Van den Abeele
bezorgde de Hollandsche (Vlaamsche). overzetting. Met
algemeene stemmen (behalve die der afgevaardigden welke
door een imperatief mandaat gebonden waren zich van
stemming te onthouden), werd het rapport aangenomen,

Door den Voorzitter werd daarop de volgende motie
voorgesteld :

“Dat dit congres in naam van het proletariaat der
“geheele wereld zijn bewondering uitspreke voor de kam-
“pioenen die in denstrijd voor de rechten des volks zijn
“gevallen, en zijn broederlijken groet brenge aan allen
“die thans nog door de reactionnaire bourgeoisie worden
“vervolgd, zoowel in Frankrijk, Duitschland en Dene-
“marken als in de geheele wereld.”

Deze motie, die op de gewone wijze aan alle aanwe-
zigen op internationale wijze werd kond gedaan, werd
met eenparige stemmen aaugenomen.
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Brismée geloofde nu het woord te moeten nemen om,

hoofdzakelijk ter wille der haagsche arbeiders, aan het
bureel te verzoeken de administratieve (geheime) zit
tingen bĳ dag en de openbare vergaderingen des
avonds te houden, Daardoor zou dan aan het werkende
element van ’s [fage gelegenheid gegeven worden zieh
persoonlijk van het gesprokene te kunnen overtuigen.

De Voorzitter vond dat denkbeeld zeer goed, doch
‘wenschte daarop alléén voor heden eene uitzondering te
maken, daar reeds tot het houden eener administratieve
zitting des avonds besloten was.
Van den Abeele was tegen het gevoelen van Brismée,

terwijl de afgevaardigde Sorge de dadelijke sluiting der
openbare vergadering vroeg, om een kwartier later ad-
ministratieve zitting te houden en dan des avonds de
openbare vergadering te beleggen.

“Maar denkt ge dat ik van ijzer ben?” vroeg Jo-
hannard; “ik wensch meer dan een-kwartier uurs rust
te hebben en ‘eenige hartversterking te gebruiken. Ik .
stel daarom voor dat de vergadering nu uiteenga, van
vier tot zeven uren hedenavond openbaar zij en daarna
weder administratief worde.” De vertalers brengen. Jo-
hannards woorden over in den zin dat deze zich zoo
zwak gevoelt dat hij versterking betioelt, hetgeen
eenig gelach teweeg brengt.

Een uit den aard der zaak zeer onbelangrijke woor-
denwisseling ontstond, die eindigde met de aanneming
van het voorstel Johannard met 27 tegen 19 stemmen.
De stemming geschiedde door het opsteken der handen,
eerst van hen die tegen, dan van hen die vóór waren.
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De werkzaamheden van deze eerste openbare verga-

dering zonden hiermede geëindigd zijn, wanneer niet de
afgevaardigde Cuno het woord gevraagd had om den
heer Schramin, gewezen oostenrijksch consul te Milaan,
thans als spion in Nederland, te sommeeren zich
aan hem, Cuno, zoo Schramm zich namelijk in het
lokaal bevond, bekend te maken, daar hij, Cuno,-
kem anders als een feiger Dieb zou beschouwen. Van
den Abeele vertaalde feiger Dieb in oolijke dief,
hetgeen onder het hollandsche anditoriam eenig gelach
veroorzaakte.
_ De Voorzitter las voor het sluiten der vergadering
twee brieven voor, een van de geneefsche federatie en
een’ van het ex-communelid Ostyn, die beiden een
broederlijken groet aan het Congres behelsden.

Nu ik eens aan de openbare zittingen begonnen ben,
zal ik ze onafgebroken voortzetten, om daarna de latere
geheimen te behandelen. °

Ik kom dus dadelijk tot die van Donderdag-namiddag :
zij duurde van ruim vier tot ruim zeven uren,
De Voorzitter hield weder appèl nominaal. Sorge las

een brief voor van den afgevaardigde Milke die zich
verontschuldigde over zijne niet-verschijning ter verga-
dering, waartoe hij echter door noodzakelijk vertrek is
genoopt. a

Voordat de discussie over het aan de orde gestelde
punt, “de Algemeene Raad”, geopend wordt, doet de
Voorzitter de volgende mededeelingen :
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1e, vaneen ingekomen adres der parijsche arbeiders,

leden der Internationale, die de redenen uiteenzetten
waarom zij geene afgevaardigden hebben kunnen zenden;
de toestand in Frankrijk en de daar vigeerende wetten
tegen de Internationale maken dit onvermijdelijk; zij
verklaren #dat zij het volle daglicht en de schitterende

- zonmestralen liefhebben, doch dat zij, daar zij ver-
plicht zijn in het duister te arbeiden, daarvan gebruik
zullen maken om de raanoeuvres van troon en altaarte
ontmaskeren” In dit zeer uitvoerig gestelde adres wordt
de wenschelijkheid van het scheppen van centrale co-
mités der Internationale in de verschillende landen aan-
bevolen, opdat daardoor de werkzaamheden van den
Algemeenen Raad niet alleen verminderd, doch ook beter
geregeld zouden worden, Het werk zal daardoor ge-
makkelijker worden gemaakt en het verkeer tusschen
de landen onderling zeer worden bevorderd. Tevens
hopen de adressanten dat mannen als Bakounine, Malon,
Albert Richard en-Blanc, van wier theoriën zij niet
gediend willen zijn, uit de Internationale zullen worden
geweerd, en dat de Vereeniging met onoverwinnelijke hard-
nekkigheid en vasthoudendheid zal voortgaan op den weg

“dien zij tot emancipatie van het proletariaat betreden heeft.
Nog eer het adres ten einde voorgelezen was, trad

Guillaume op, zeggende: “dit adres gaat zekerlijk uit
van zeer achtenswaardige burgers, doch omtrent twee
personen daarin genoemd, verkeeren zij in groote dwa-
ling. Ik protesteer tegen het noemen van mannen als
Bakounine en Malon in éen adem met schurken en
ellendigen als Albert Richard en Blanc.”
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Ook Wilmot protesteerde niet tegen de onderdeelen,

maar tegen het geheel: Waar moet het heen met de
werkzaamheden, wanneer alle ingekomen briëven woor-
delijk worden voorgelezen en vertaald? Dit gaat toch
niet aan.

\ Longuct wil vertolking en resumé, doch dit ge-
schiedt niet en men gat overtot mededeeling van numero

20, nl, een ingekomen adres van Dereure, Cournêt,
Tsemoussu, Vaillant en Léo Fränkel, allen ex-leden der
parijsche commune, waarin in de bitterste bewoordingen
de scherpste verontwaardiging over de Versaillanen wordt
uitgesproken, vooral ook tegen de even hevige als
dwaze reactie der classes bourgeoises. In hoofd-

“zaak is het adres een protest tegen ieder politiek ver-
bond van het proletariaat met welke andere parti
bourgeois ‘ook; eene zoodanige alliantie zon bederf
teweeg brengen. Het proletariaat sta op zichzelf, en
daarom willen de onderteekenaars dat den Algemeenen'
Raad gelast worde den strijd te organiseeren: “Werk-
staking js een middel tot handelen, de barricade is er
ook een, en een nog veel krachtiger;” de Algemeene
Raad hebbe daarom de macht, uit de Internationale al
degenen te weren die zich voor staatkundige alliantiën
van het proletariaat met eenige bourgeoise part
verklaren. De Internationale handhave het revolutionaire ,
programma.
Ook de voorlezing van dit adres werd niet ten eindegebracht, daar Dupont een voorstel deed, om alle inge-komen stukken in handen cener commissie te stellen ,die daarover een rapport zou uitbrengen; Johan-
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mard vond dat plan ‘zeer goed, het voorstel werd aan-
genomen en tot leden der commissie benoemd Dupont,”
Lafargue, Fränkel, Dereure, Brismée en Hepner.

Tusschen twee haakjes zij.hier vermeld dat in het
apenbaär van de commissie niets meer is vernomen.

Eindelijk, opening der discussie. Het woord is aan
Herman. Hij wenscht geene algeheele opheffing van
den Algemeenen Raad, maar wijziging. Juist toen ‘hij
begint te spreken, ontstaat een incident. Op detribune
schijnt iemard wat onaangenaams omtrent de leden van
het Congres, omtrent het Congres zelf of omtrent de
Vereeniging te hebben gezegd, want de. niet-afgevaar-
digde Lissagaray (op de tribune gezeten) verzoekt den pre-
sident om den rustverstoorder het zwijgen op te leggen.
Aan dat verzoek wordt voldaan en de rust is hersteld.
Herman gaat ongestoord verder. “In België,” zegt

hij, “zouden wij gaarne zien dat de Algemeene Raad
niet al zijne tegenwoórdige attributen bewaarde, en geen
uitvoerend bewind bleef, dat aan de geheele Vereeniging
de vervulling eener rol oplegt, de staatkundige meening
van alle leden leidt en zijn gevoelen aan de Internatio-
nale opdringt. Alle landen moeten in den Algemeenen
Raad door afgevaardigden vertegenwoordigd zijn, en de
Raad mag niet het recht hebben zich zelf, zonder de
raadpleging der onderdeelen, nieuwe leden toe te voe-
gen” Boven alles staat ons doel: de organisatie der
arbeidskrachten tegen het kapitaal, wij willen door on-
derwijs, door vereeniging als het mogelijk is, door
werkstaking als de noodzakelijkheid blijkt, er eindelijk
toé komen om het salariaat af te schaffen. Dochin alle lan-
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den moeten de sectiën rechters zijn over de omstan-

„digheden en de middelen die overal verschillen; wij
moeten in de keuze daarvan aanieder land zijn vrijheid
laten behouden” Herman hoopt dat de vergadering
zorgvuldig ‘de reglementen der Internationale zal na-
pluizen, om er al die veranderingen in te brengen die
noodzakelijk zijn om uitde Internationale een macht,
eon” hoog gezag te bannen.

Jafargue die verklaart een mandaat te hebben voor
het behoud van den Raad, zooals hij thans is, daar
zonder Algemeenen Raad er geen bond zou bestaan,
en het geheel in losse vercenigingen zou worden

“opgelost, meent dat het voorstel dat thans aan de
orde is, een gelijksoortig karakter heeft als de inge-
komen adressen die naar de commissie zijn verwezen:
hij neemt aan dat hier nieb moct besproken worden:
hoe zal de Algemeene Raad werken, hoe zal hij zijn
samengesteld? maar wel: zal er een Algemeene Raad
zijn? Die vraag moet worden beantwoord. Dat men
dus nitmake of de’ Raad opgeheven wordt.of gehand-
haafd blijft,

Victor Dave, Longuet en Dupont bespreken,nu de
vraag wie gelijk heeft, Terman of Lafargue, niet over
de zaak zelve, doch over de wijze wadrop die behan-
deld moet worden.

Met gevolg is dat de- Voorzitter overeenkomstig het
denkbeeld van Tuafargue, de zuivere quacstie: “Raad of
geen Raad", aan de orde stelt.
“Daarover nu verkrijgt Lafargue het woord. Hij doet

“nogmaals uitkomen hetgeen zoo even door hem is gezegd.
3

1
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Het mandaat dat hem door cenige spaansche en por-
tugeesche scctiën is opgedragen, is geheel ten gunste
van den Algemeenen Raad. Indien deze niet bestond,
moest men hem doen geboren worden. Hij toch is de
eenige band die de leden onderling te zamen houdt. De
lastgevers van spreker zijn partijgangers voor eene vol-
komen afscheiding der werkende klasse van de bour-

„geoisie, waarmede de arbeiders thans ‘nog door gods-
dienstige secten, politieke partijen , staathuishoudkundig-
politieke scholen enz. verbonden zijn, en waardoor alles
wordt aangewend om de arbeidende klasse te verdeelen
en ten voordeele hunner vijanden te vernietigen. De
disenssiën over de autoriteits-macht zijn holle klanken
der bourgeoisie die op niets rusten. et is noodza-
kelijk dat de Algemeene Raad het internationaal comité
van alle sectiën blijft, fen minste woor het oogenblik ,
en het aanstaande Congres zal zich over dit- punt °
hebben uit te laten, omdat van heden af nieuwe inter-
nationale vereenigingen zullen ontstaan. Zijn die-in het
leven geroepen, dan kan de vraag omtrent den Alge-
meenen Raad in behandeling worden gebracht. Voor het *
oogenblik behoort die Raad dus met al zijne ap- en
dependenten béhouden.te blijven, In die landen, b.v.
in België, waar een goed georganiseerde federale raad
is, is die Raad: “verantwoordelijk voor alle s&tiëndie
onder zijne autoriteit staan.”

Herman valt in de rede. Deze afgevaardigde die zeer
anti-autoritrir is, zegt dat de federale raad verantwoor-
delijk is aan de Vereeniging, vertegenwoordigd door
den Algemeenen Raad, die het reeht heeft hem terecht
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te wijzen, wanneer de federale raad de scctiën dio zich
aan het verbond der Internationale zouden ont-
trekken, niet reeds dadelijk op hunne afwijking op-
merkzaam heeft gemaakt. Van zijn zijde is de Algemeene
Raad aan het Congres verantwoording schuldig over
de inbreuken die door de sectiën mochten zijn gemaakt.

Nadat Tafargue zijn rede zelf uit het Fransch in het
Engelsch heeft vertaald, en voor de andere talen door
de vertolkers is gezorgd, wordt het woord gegeven aan
Guillaume, die het volgende zegt:

“Er zijn in de Internationale twee groote tegenover-
“gestelde meeningen. Eenigen beschouwen de Interna-
tionale als de voortdurendecreatie van een centrale macht,

happelijke leerstel-
lingen tot vrijmaking van den arbeid in practijk willen
van een groep maunen die de maa

‘ brengen; deze groep zou zich ten doel stellen voor deze
leerstellingen propaganda te maken en zorg te dragen
dat geene andere stellingen ingang vonden, omdat daar-
door de emancipatie der arbeiders zou worden vertraagd.
Door het bestaan van de groep, die belast is deze ortho-
dozie te handhaven, is de Internationale in wezen.
Ware er geen centrale groep, men had geen eenheid,
geen bond. : 7

“Anderen beschouwen de Internationale als het
natuurlijke uitvloeisel van de autonomischegesteldheigl van

jeder land in het bijzonder.
“Nu doet zich een belangrijk feit voor. Het stelsel van

exploitatie van denarbeid doorhet kapitaal heeft in alle lan-
den eengelijkmatigbelang tusschende werklieden, tusschen
de geëxploiteerden doen ontstaan. Daaruit werd plotse-3e
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“ ling-de Internationale geboren. Zij is dus niet anders
dan de dadelijke uiting, in ieder land, van de behoef-
ten en de eischen der arbeiders. Zij is geene cònceptie,
in het eene of andere brein ontstaan, die wij verplicht
zijn met een zekere orthodoxie aan te nemen.

“Welke zou de band zijn tusschen de arbeiders
der verschillende landen, wanneer wij geen centrale
groep hadden die ons zegt: dat is waarheid; daf is
dwaling?

“Deze band, gezellen, moet de ware indentiteit van onze
verwachtingen zijn. Bestond zij niet, de meest algemeene
raad ter wereld kon haar niet mogelijk maken. Als deze
indentiteit bestaat, is de band gevonden.” -

“Dit is onze federalistische beschouwing omtrent de
Internationale, die wij stellen tegenover de centralisti-
sche en autoritaire partij” (Cournet valt in de rede met de
woorden: “die partij bestaat niet.”— “Ja,” zegt despreker,
“zij bestaat; het blijkt uit de rede van burger Lafargue.”")

“Ik ga thans verder en bespreek het practische punt
van het mandaat dat burger Schwitzguebel en ik hier
hebben te verdedigen.

“De federatie der Jura heeft zichsedert twee jaren over
misbruik van macht door den Algemcenen Raad beklaagd.
Te Bazel hebben wij er toe medegewerkt het gezag te
eonstitueeren dat thans bestaat. Wij hebben daarin onge-
lijk gehad, wij-bekennen dat gaarne. Doch wij zijn geen
theoretici en volgen de ondervindings-methode. Wij zeg-
gen u‚daarom ronduit dat wij het te Bazel beslotene
hebben goedgekeurd, omdat wij geloofden dat het goed
was; thans. echter hebben wij geleerd dat het slecht
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is; daarom willen wij het niet meer; ziedaar alles.

“Indien wij ons in den toestand der belgischefederatie
hadden bevonden, die zich nict te beklagen heeft ge-
had, en wier selfgovernment door den Algemeenen Raad
is geëerbiedigd, misschien hadden wij het dreigende ge-
vaar niet ontdekt, Maar wij,hebben het doorgrond, en
in het belang der Internationale moet dit bezwaar ver-
kolpen worden.
“De meerderheid der federatiën is van oordeel dat de

Algemeene Raad niet moet worden opgeheven, doch dat
zijn autoriteit niet moet worden behouden; de Alge-
meene Raad, moet volgens het oordeel der meerderheid,
niet anders zijn dan een centrum voor de correspondentie
en een bureel voor de statistiek,

“Deze oplossing der quaestie wordt door do federatie
der Jura aangenomen.

“Ik vergat nog een argument dat menn dikwijls in het
midden brengt. E* is, zoo zegt men, een sterke macht
noodig om de Internationale eene krachtige orga-
nisatie te doen verkrijgen. n

“De Internationale doorstaat twee kampen, een
oeconomischen strijd en een politieken strijd. De eerste
manifesteert zich dikwijls door werkstakingen. De tweede
openbaart zich, volgens ons ten onrechte, doch ieder-
ten naar zijn smaak, in verschillende landen door can-
didataren van werklieden; in Frankrijk en elders door
de revoluti
“Men zegt nu dat de Algemeene Raad voor de orga-

nisatie dezer beide kampstrijden noodzakelijk is, Dat is
zoo niet. eeft de Algemeene Rand ooit eene werkstaking
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„georganiseerd? Hebben wij daartoe ooit toestemming ge-
vraagd? Als wij het niet toestonden, heeft men ons kunnen
dwingen? De solidariteit die uit de werkstakingen blijkt,
is een feit, doch spruit niet voort uit eene; Schejpins
van den Algemeenen Raad.

“Tijdens de laatste werkstakingen protesteerde dehier
vertegenwoordigde geneefsche federatie met verontwaar-
diging tegen delasterlijke aantijgingen der bourgeoiise
dagbladen die voorgaven dat uit Parijs en uit Londen
bevelen ontvangen werden. Gij wilt, gij alleen, dat

° wij uit Londen lastgevingen ontvangen, wij willen _
dit niet,

“Is de aigemeeneRaad voor den politieken strijd, voor
de revolutie noodzakelijk? Nog minder. Men zegt dat
de Internationale een leger vormt dat de tegenwoordige
maatschappij wil omverwerpen, en dat dit leger een
hoofd behoeft. Men „spreekt van barricaden. Zal de Al-

“gemeene Raad zich aan het hoofd der Internationale
stellen om haar naar de barricaden te voeren? Heeft
de Algemeene Raad de commune van Parijs in hetleven
geroepen? Om Kort te gaan, wij behoeven geen hoofd
noch voor den staathuishoudkundigen, noch voor den
staatkundigen strijd”

Sorge spreekt Guillaume tegen. Volgens hem is groote
centralisatie van macht noodig. De Algemeene Raad moet
niet alleen, zooals hij nu is samengesteld en werkt,
behouden blijven; zijn macht moet worden uitgebreid.
De uitdrakking: choses infames met betrekking tot
het gesprokene door Guillaume noopt den Voorzitter,
spr. tot de orde te roepen, Sorge vertaalt zelf zijn speech
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(die zeer Kort was) in het Fransch en Engelsch; hij
sprak in het Duitsch,

Seraillier verklaart zich ook in korte bewoordingen
voor het beginsel door Sorge verdedigd.
Morag houdt een spaansche rede; hij is cen auto-

nomist, een verklaard federalist, volbloed verdediger
van do stellingen der federatie van de Jura. Persoonlijk
is hij voor de ophtffing van den Algemeenen Raad;
zijne mandatarissen willen echter zoover niet gaan. Zij
wenschten dat de macht van den Algemeenen Raad mict
geheel enal ongedaan gemaakt, doch dat zij zeer
verkleind worde. De autoriteit mag in geen geval
die uitgebreidheid blijven behouden die zij thans heeft.
Geschiedt dit eehter nict, wordt in den bestaandentoe-
stand geene verandering gebracht, Spanje zou zich moe-
ten terugtrekken. Eene vereeniging als de Internationale
die zich zoo sterk verklaart tegen dwingelandij, mag:
geen dwingelandij, geen despotisme, geen ultra-autori-
teitsgezag in haar eigen boezem wekken.

Toen Morago geëindigd had, waren over het aan de
orde gestelde punt de volgende afgevaardigden als spre-
kers ingeschreven: Dave, Longuet, Johannard, Hepner ,
Cuno, Van den Abeele, Dupont, Vilmot, Duval, Vail-
lant, Lafargue, Lessner, Schumacher, Sauva, Paillet,

° Seraillier, Schwitzguebel, Dercure en Brismée.
De diseussie wordt echter verdaagd en de vergadering

gesloten.

Enkele opmerkingen. Evenals men van de benoemde
commissie voor het onderzoek van ingekomen stukken,
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in openbare zitting benoemd, in openbare zitting ver-
der niet gehoord heeft, evenmin is de diseussie over den
Algemeenen Raad in openbarezitting begonnen , in open-
bare zitting voortgezet. Ditzijn feiten van gewicht. Dit
toont aan dat de openbaarheid een wassen neus was, meer
niet. Het geheele resultaat der langdurige discussie die
in het geheim over den Algemeenen Raad volgde, werd
in eenige aangenomen artikelen aar het belangstellende
publiek medegedeeld. Dat was alles en bitter weinig.
Wat de vergadering betreft, ilk deel den indruk dien
zij op mij maakte, in de volgende bewoordingen mede:

De wijze van beraadslagen der Internatiorfle is
blijkens de beide vergaderingen van gisteren miet zeer
parlementair, Vindt een der sprekers tegenspraak, wordt
door hoofdschudden mindere instemming te kennen ge-
geven, dan wordt de spreker kwaad, en zijn gebaren
duiden ongeduld en moeielijk verkropte woede aan. Zoo
gaat het met allen zonder uitzondering; de op het oog
meest vreedzame afgevaardigde geraakt in zeldzaam harts-
tochtelijke Beweging, „wanneer hij het woord voert en
zijn meening verdedigt of die van anderen bestrijdt. De
Voorzitter is zoo opgewonden als iemand; hij spreekt
veel te vlug en paart aam een groote’ mate van onge-
duld een zeer geringe ggeschiktheid om een vergadering
te leiden. Vandaar ook dat meermalen drie of vier per-
sonen tegelijk het woord voeren, of twee afgevaardigden.
onderling hardop van gedachten wisselen. De schel van
den president is dan ook aanhoudend in de weer; tel-
kens klinkt het signaal tot zwijgen, om een ander het
woord te laten. :
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Die hevigheid was begrijpelijkerwijze vooral merk-

baar bij de fransche heeren dic zich op hun stoelen
van kwaadheid zaten te verbijten, wanneer eriets ge-
sproken werd dat hun niet beviel.

En nu de openbare vergadering van Vrijdagavond.
De belangrijk e‚van allen. Een veelomvattende discussie ,
een opgewonden auditorium, een helsch gedrang. Ik
zal de incidenten van deze veelbewogen bijeenkomst niet
na het verslag bespreken, doch ze daar te pas brengen
waar zij thuis hooren.
Aan het einde der vorige zitting ‘was overeengekomen

dat te zes uren eene administratieve, te zeven eene open-
bare vergadering zou worden gehouden. Het publiek ,
doòr eene verkeerde opvatting der dagbladen op het
dwaalspoor gebracht, meende dat reels te zes uren de
deuren van het Internationale Sanhedrin voor de oninge-
wijde stervelingen zouden worden geopend. Omstreeks
dat uur was de Lombardstraat dicht bezet door eene
talrijke menigte uit alle rangen en standen der maat-
schappij, die toegang zocht te krijgen.
De aandrang werdzoo groot dat het bureel besloot

de administratieve zitting te laten varen en dadelijk
tot de openbare vergadering over te gaan. Het publick
werd dus binnengelaten, en spoedig was, dt beschikbare
ruimte overvuld.
De Voorzitter opent een groot kwartier na zes uren

de vergadering. Hij deelt mede dat de vergadering alleen
ten gerieve van het publiek nu reels openbaar is, “het
zou niet passend zijn om de inwoners van dit land te
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“verzoeken zich te verwijderen” Ict publiek door’ deze
vriendelijke attentie aangenaam verrast, juicht hen woor-
den toe.

Vaillant heeft een voorstel. Hij vraagt dat de âis-
cussie over den Algemeenen Raad niet worde voortge-
zet, daar dit thans geen doel meer kan treffen; iu de
geheime zitting van hedenmorgen zijn voorstellen aan-
genomen die verdere bespreking geheel overbodig ‘en
onnoodig maken. Ì

Dit voorstel werd aangenomen.
Van der Hout verkreeg nu het woord om het Dag-

blad van Zuidholland en’s Gravenhage en den hoofdredac-
teur van dat blad denheer Jz. J. Ton aan te vallen, daar
deze geschreven had dat het publiek entrée had mocten be-
talen, om tot de vergaderingen te worden toegelaten , en hij
alle nederlandsche werklieden benevens de Internationalé
reeds voor het Congres had geschandslekt en gehoond.
Van deze hevige ‘relevoering heeft geen enkel

nederlandsch blad een uitvoerig verslag gegeven,
waarschijnlijk niet uit égards voor den hoofdredacteur
van het Dagblad die zeer zeker met graagte had ge-
bruik gemaakt van de gelegenheid een collega te be-
schimpen, wanneer een liberaal redacteur ware aange
rand. Ook ik zal mij tot de vermelding van het
‘bovenstaande bepalen, ook alweer niet ui égards
voor den- hoofdredacteur in questie, maar uit égards
voor de nederlandsche pers, waarvan hij deel uitmaakt.
Of de beschuldigingen door Van der Hout den heer
Lion naar het hoofd geslingerd, waarheid bevatten weet,
ik niet, en „het staat ook niet aan mij dat te beoordee-
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len; jaren achtereen zijn ze zoowel mondeling als ge-
drukt onder het publiek verspreid, en hoewel Mijn
staatkundig Leven aan alles cen einde moest maken,
leven zij nog altijd in den mand van velen voort. Zeker
is het echter dat de aanval verdiemil was; het Dagblad
heeft zich onfatsoenlijk gedragen ; dat blad, dat zoo zeer
strijdt voor onpartijdige mededeeling van hetgeen op
vergaderingen van welke richting of strekking ook, be-
handeld wordt, dat bladdat zich beleedigd gevoelde niets
vernomen te hebben van hetgeen op de‘['horbecke-bijeen-
komst voorviel, omdat zijne lezers alles weten moesten , en
dat er altijd eeneerin schijnt te stellen van alles en overalles
goel geïnformeerdte zijn , dat blad (wat waar is, moet erkend
worden) dat in zijne kanierverslagen de beidepartijen even
uitvoerig recht doet wedervaren, dat blad heeft gespuwd
en gescholden, gehoond en misschien ook gelasterd
zonder een ongecommentariëerd verhaal van het voor-
gevallene te leveren, zooals door de geheele nederland-
sche pers is geschied. Fin waarom? Om den haagschen
werkman te beletten gewelddadigheden te plegen, alsof
juist niet die talrijke artikelen vol van haat en woede,
scheldwoorden en straattaal de aandacht van het publiek
meer dan ooît op de zaak moesten vestigen, alsof juist
niet die onophoudelijke aanmaning tot rust, tot rust-
verstoring aanleiding moest geven. Men kan waarlijk
zeggen: dat niettegenstaande het Dagblad de orde
bewaard bleef. Ì

Doch basta, ik keer tot de vergadering terug.
De Voorzitter dankt Van der Hout voor hetgeen deze

zoo even gezegd heeft. “Wij zijn gekomen,” zegt hij,
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“en hebben ons onder de bescherming der wetten van
dit land gesteld, waar de individuele vrijheid geëer-
biedigd is. Wij weten dat overal waar een volk is, in-
telligente menschen gevonden worden, en dat overal
waar oneerlijke lieden zijn, deze door de intelligente
massa worden bestreden. Het hollandsch publiek heeft
ons den maatstaf zijner intelligentie gegeven door de
wijze waarop het de belachelijke insinuatiën , die ons
naar het hoofd geslingerd zijn, heeft ontvangen, insi-
nuatiën die ons niet treffen en die wij naarhet adres van
den schrijver terugzenden. Ik hecht er aan om in
naam van het Congres de holiandsche burgers te be-
danken voor de betuigingen van sympathie die zij ons
hebben gegeven.” (Toejuiching.) 5
Na deze geer gevatte wending , door een niet bestaande

sympathie voor de Internationale ten gunste van dië
Vereeniging te hebben doen voorkomen, deelde de Vaor-
zitter mede welke besluiten in de geheime zitting van
hedenmorgen genomen waren.

Twee artikelen van die statuten der Internationale
„waarin de volmacht van den Algemeenen Raad wordt
geregeld, werden gewijzigd.

Artikel 2 luidt thans: “De Algemeene Raad is ver-"
plicht de besluiten van het Congres uit te voeren en
er voor te waken dat in ieder land de fondamenteele
beginselen der statuten en der algemeene reglementen
van de Internationale in practijk worden gebracht.”

Artikel 6: “De Algemeene Raad heeft het recht ver-
takkingen, sectiën, raden, comités en federatiën tot
het volgende congres te ontbinden. Tegenover die sec-



457
tien echter die eene foderatie vormen „nag de Algemeene
Raad de ophefling niet uitspreken, voordat de federalo
raad, wien het aangaat, is gehoord. In geval van op-
heffing moeten, binnen dertig dagen nieuwe verkiezingen
plaats hebben. Zoodra de Algemeene Raad eene fede-
ratie heeft opgelieven, moet daarvan onmiddellijk aan
alle andere federatiën kennis worden gegeven. Wanneer
de meerderheid der federatiën het verlangt, zal eene

„ buitengewone conferentie, samengesteld uit één afge-*
vaardigde van elke natie, worden bijeengeroepen. Hierbij
moet vooral in het oog worden gehouden, dat ook die
landen waar de Internationale verboden is , dezelfde rech-
ten zullen mogen uitoefenen als de gewone federatiën.”

Bij deze mededeeling bleef het; over de vooronderstel-
lingen die door het publiek gemaakt werden, wat meer
bij het bespreken der laatste geheime zittingen.
Nog wat anders voordat de werkzaamheden begin-

nen. Cuno, die eerst geïnsinueerd heeft dat de heer
Schramn een dief was, is tot de ontdekking gekomen
dat hij zich deerlijk vergist heeft, Schramm is dus geen
dief. Cuno trekt zijne woorden terug. Schramin is in
zijn eer hersteld. Gelukkig voor Schramm.

Over het punt dat nu in discussie zal worden ge-
bracht, zijn de meeningen verdeeld. Brismée wil do
benoeming eener commissie tot verificatie der verschil
lende stukken, Guillaame wenscht dat nu eindelijk uit
gemaakt worde hoe bij de congressen zal worden gestemd,
daar de spaansche afgevaardigden, die een imperatief
raandaat hebben, totnogtoe niet weten waaraan zich te
houden. Deze quaestie is voor hen een hoofdzaak.
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Johannard zegt ook dat nu aan de orde moest

komen de wijze waarop gestemd zal ‘worden, doch
dat hedenmorgen besloten is, hedenavond de poli-
tieke quaestie te behandelen en het andere uit te stellen
tot een administratieve zitting.

Van deze stemmingsqusestie heeft men later niets
meer gehoord.
Berste Incident. Tijdens de vertalingen vande

verschillende meeningen is het publiek, dat in de warme
zaal alles behalve aangenaam opeengedrongen is, onge-
duldig geworden. Dit werd door eenig rumoer gemani-
festeerd. Van der Hout verzocht en verkreeg stilte.

Eindelijk komt de langverwachte motie die aan de
orde zal worden gesteld. Zij gaat uit van Longuet en
heeft tot strekking de vorming van het proletariaat tot
een politieke partij. Het proletariaat moet als oppositië-
Klasse een andere richting volgen dan alle andere par-
tijen, “De heeren van den grond en van het kapitaal
bedienen zich van hun invloed om het proletariaat, te
exploiteeren, dus is de overwinning van de politieke
macht de eerste plicht van dat proletariaat.”

Vaillant ondersteunt krachtig deze motie, de revolu-
tionaïre stelling wordt door hem met vnur verdedigd:
Hij zegt het volgende:

“Na de gebeurtenissen der” commune en de overwin-
“ning der Versaillanen heeft de zooeven gedane motie
geene rechtvaardiging noodig. Het blijkt duidelijk. ge-
noeg dat de wereld geheel is overgeleverd aan het spel
der strijdende krachten; niemand zal ontveinzen datniets
kan worden. verkregen zonder geweld. Dus is het uit
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gemaakt dat het proletariaat zich van het geweld moet
bedienen om zijne ontvoogding te verkrijgen.

«De Internationale heeft reeds de coalitieder arbei
dende krachten georganiseerd. Deze coalitie blijkt vooral
op oeconomisch. terrein. Doch de klassen der bour-
geoisie zijn met staatkundige voorrechten bedeeld. 4
hebben de macht, en wanneer de oeconomische strijd
een wending neemt tegenovergesteld en gevaarlijk aan

eke
macht «om de overwinningen, die de arbeiders konden
hunne belangen, bedienen zij zich van hun pol

behalen, ongedaan te maken.
slet is dus door de verkrijging der staatkundige

kracht en door dit middel alleen, dat de werklieden er
toe kunnen geraken om tot de afschaffing der standen
te komen, mits zij voor dientijd, gedurende een revo-
lationair tijdperk, alle standen door de dictatuur van
het proletariaat onder het juk hebben doen buigen,

“Wij hehben twee categoriën van tegenstanders, en
dat zelfs in onze eigene partij. Ten eerste degenen die
de onthoudmg van alle politiek prediken. « Zij willen
van de Internationale, onder de tegenwoordige omstan-
digheden, en zonder zich te-bekommeren over hetgeen
rondom hen gebeurt, het ideale beeld der toekomstige
maatschappij maken , het schijngevecht. der overwinningen
die wij niet anders dan door omwenteling kunnen ver- *
krijgen. Dit is een verkeerd denkbeeld. Zij verliezen
uit het oog dat wij, al mogen wij in klassen verdeeld
zijn, slechts één wet hebben: den strijd, slechts een
doel: de overwinning. Alles wat dus aan het proleta-
riaat meer eendracht en meer macht kan verschaffen,
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is de wet voor haar wijze van handelen, De gevaar-
lijkste vijanden van het proletariaat zijn deze doctri-
naire vrienden die het desorganiseeren en beletten dat
het tot zijn einddoel gerake.

“Ook de intriganten zijn onze tegenstanders, ook zij
prediken de onthouding van alle politieke aangelegen-
heden, maar wij zien dat die lieden van de politiek
leven, naar ambten en posten haken en altijd veil zijn.
Deze lieden zijn te Versailles, in de kamers of bij de
politie. Ik zeg Versailles, overal vindt men Versailles.
«Wat die radicale bourgeois betreft, die voorgeven

dat er geen sociale quaestie bestaat en die de harmo-
nie der belangen prediken, met hen hebben wij ons

“niet in te laten. Men vergete niet dat wij evenzeer de
fusilleurs van de linkerzijde alsde fusilleurs van
de rechterzijde verachten; men vergete niet dat de
Gambetta's in onze oogen even hatelijk zijn als de
Thiers. 5

“Door aan het Congres de organisatie van hetproletariaat
in eene staatkundige partij te vragen , ontsnappen wij aan
alle verkeerde oordeelvellingen. Deze maatregel behoort
voorhet proletariaat te geschieden, de vorming der partij
moet volstrekt afgescheiden zijn ‘van alle partijen dêr
bezittende klassen, tegen de laatste gekeerd en tot
geen prijs met haar verbonden. Uit haat tegen de bour-
geoisie moet deze partij worden gevormd, de bour-
geoisiemoet door haar bestreden worden, er mag

_ dus met de bourgeoisie geene andere betrekking
bestaan dan die van den strijd.”

Verder wenscht Vaillant den Algemeene Raad geluk
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dat deze altijd aan het thaus-geopperde denkbeeld gun
stig gezind is geweest, en dat de conferentie, te Londen
gehouden, zich in gelijken geest dienaangaande heeft
verklaard.

Slet is niet door Kleine anderdeelen dat wij het
verschil van standen kannen doen ophouden , alleen de
strijd tegen de bourgeoisie, cen strijd tot het uit-
einde, een strijd die overal moct worden gevoerd, kan
daartoe leiden, Het middel moet aan het resultaat voor-
afgaan, Men moet beginnen aan de bourgeoisie het
staatkundig voorrecht te ontnemen, dit is liet eenige
middel om het ook aan alle anderen aflandig te ma-
ken. Toen het proletariaat dit beginsel door de con-
ferentie te Tonden hoorde proclameeren, begreep het,

_dat zijne belangen aan goede handen waren toever-
trouwd, dat de strijd tegen de bourgeoisie erm-
stig zou worden georganiseerd; dat wanneer eens eenCommune van Parijs wraak zou nemen, de duitsche

“ Commune en de andere háar de hand zouden reiken,
en dat den het uur zon slaan van de uitroeiing der
bourgeoisie, van de afschaffing der standen. Ini het
kort, de wet der Internationale moet zijn de orga
nisatie van het proletariaat niet alleen als staathuishoud-
kundige ligue, maar als staatkundige partij tot ver-
nietiging der bourgeoisie.” :
Tweede Incident. Toen Vaillants rede vertaald

werd, ontstond er opnieuw gedrang. Als de woedende gol- —
ven eener bruisende zee schoof de menschenmassa heen
en weder, ongelukken schenen onvermijdelijk en de jour-
nalisten scherpten hunne pennen om van de verschrìk-

+
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kelijke tooneelen te gewagen die, volgens menschen die
meer gedrang hadden gezien, stellig dadelijk zouden voor-
vallen. De congresleden echter begrepen dat zij nog
wat konden inschikken, en de geheele vergadering schoof
daarop achteruit; de tuinbanken die het publiek van de
“Internationalisten scheidden, werden wat naar voren ge-
plaatst en gelukkig, daar kwam wat lucht.
Van der Hout hield een kleine speech om de aan-

wezigen wat beleefd te verzoeken de orde niet te ver-
storen; langzamerhand werd de confusie en de verwar-
ring wat minder.

Hepner bestrijdtin gelijken geest als zijn voorganger
de onthoudingspolitiek, Die politiek is onder de Sociaal-
democraten van Duitschland gebleken verderfelijk te zijn,
die politiek was in de handen der politie; onthouding
is een Bakounistische theorie die streng moet worden
gewraakt. 7 . 7
Derde Incident. Onder het publiek wordt weder

wat meer leven merkbaar, hoewel de stilte nog geen
oogenblik ‘zóo was, dat men den redenaar geregeld kon
hooren. Het geraas, aan menschengewoel eigen, wordt
echter nu afgewisseld door een klein doordringend fluitje.
De Voorzitter knoopte dat fluitje in zijn oor en ver:
zocht den fluiter heen te gaan: “menschen die fluiten,
zijn gewoon met honden om te gaan en behooren dus
niet hier.”
De redenaar gaat voort: Geen politieke onthouding,

politieke actie. Onthouding zou den bmd tusschen de
arbeiders van alle landen der wereld onmogelijk maken.
Het beginsel, daor spreker genoemd dat der: anti-auto-
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riteit, wordt nm ineidenteel te berde gebracht, minder om
hiertoor de motie te helpen verdedigen, dan wel om
nogmaals de quaestie van den Algemeenen Raad te be-
spreken, waaraan spreker wel degelijk autoriteit wil zien
toegekend, Juist gemis aan autoriteit heeft de Commune
van. Parijs doen vallen, De Internationale kan zonder
autoriteit niet bestaan. Guillaames rede in de vorigezit-
ting gehouden, wordt door spreker ten sterkste bestreden.
Vierde Incident. Het tumult wordt weder heviger.

Een stoel op de tribune, waarop zich eenige personen heb-
ben geposteerd, zakt onder het gewicht ineen , menlacht
en schreeuwt en joelt en tiert; zonder tusschenkomst
van. Van der Hout wordt het wat stiller.

Fecarius vertaalt de duitsche rede in het ag
en Fransch.

Vijfde Incident. Het publiek is niet op Het
gen, behalve in het Hollandsch gesteld; er wordt ge-
lachen en gedrongen, men heeft blijkbaar schik en
amuseert zich. De kastelein, een reus in hemdsmouwen ,
beweegt zich voor het publiek en vraagt alsjeblieft wat
stilte, wat rust; Guillaume wordt. boos en verzoekt den
Voorzitter dat hij de zaal doe ontruimen , want het publiek
belet aan spreker het woord te voeren; de Voorzitter
laat echter de zaal niet ontruimen, maar spreekt heel ge-
moedelijk het volk in hiet Fransch toe, terwijl Van den
Abeele minder gemoedelijk van dat Fransch Vlaamsch
maakt en door zijn Antwerpsch-Gentschen tongval, in
Den Haag nog niet gencclimatiseerd , den lachlust gaande
hondt. Gedrang en opeenhooping blijven groot, maar
toeh het wordt wat rustiger. 4
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Gelukkig, de vertalingen zijn geschied, ook de Iol-

landsche. :
Het woord is aan Guillaume. Deze rede waseen der

merkwaardigste, omdat zij oppervlakkig beschouwd cen
„der onbegrijpelijkste was. Spreker toch verdedigde eeniger-
mate het stelsel van onthouding door Proudhon voor-
gestaan, maar verklaart dadelijk daarna dat zijne partij
zoo weinig onverschillig is voor de politiek der regee-
ringen, dat zij slechts het geschikte oogenblik afiracht
om alles te verpletteren: “wij zijn voorstanders van een
zekere politiek, de negatieve, revolutionnaire, de ver-
woestinsr der bourgeoise staatkunde”. Dus hetzelfde
als de anderen, maar negatief. “Hoewel wij geen deel

“ nemen aan de staatkundige beuzelarijën en parlementaire
comedies, toch zullen wij de politiek der “bourgeoisie”
breken”. Dus juist hetzelfde als Longuet, maar met eene
andere benaming. Waarom? Omdat de spreker gekant
is tegen den Algemeenen Raad en dus uiet onvoor-
waardelijk eene motie mag goedkeuren, door den Raad
gesteund. ,
Zesde Incident, Er schreeuwt een vrouw. Zij

valt. De gelederen openen zich, daar ligt het arme
slachtofler van nieuwsgierige Hagenaars. Zij staat op’.
met vriendelijke hulp van een paar dozijn armen. Hoe
er uit te komen? De congresleden hebben harten, de
dame wordt over de tuinbanken getild en betreedt den
gewijden grond der Internationale. Op dat oogenblik
„behoorde de vrouw tot geen nationaliteit.

Guillaume heeft nog niet gedaan, hij moet nog zeg-
gen, dat de arbeidende klasse zich moet meester maken
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van den Staat, niet om hem te verwoesten, maar om
den Staat der arbeiders te grondvesten. Engels antwoordt
even, zeer kort: “Gij begrijpt er nicts van; als de
bourgeoisie overwonnen is, als de standen over-
wonnen zijn, schaffen wij den Staat af.”
Zevende Incident. Brismée beklaagt zich overhet hernieuwde rumoer. Men moet wiet meer personen

toelaten dan gevoeglijk staan kunnen. De Voorzitter
antwoordt dat bij eene volgende gelegenheid door de
leden ‘van de Ilaagsche scetie der Internationale de
orde zal worden gelvandhaafd.
Achtste Incident. Toen Brismée zoo even sprak,

vertaalde Van den ‘Abeele de speech van Guillaume;
Marx protesteert mu tegen die vertaling, die zijns in-
ziens niet juist was. Johannard zegt dat Van den
Abeele dat niet helpen kan, de man doet zijn best,
maar kan niet beter. Het publiek is niet veel stiller
geworden, De 7

Longuet verdedigt zijn motie,
Longuet bespreekt ook de politieke onthouding. die

door Proudhon is verdedigd, onder omstandigheden ge-
heel anders dan thans. Het was in 4863 dat Proudhon
en alle groote republikeinsche schrijvers dit stelsel ver-
dedigden; toen was er gevaar, want de arbeider moest
toen door andere middelen, doer louter oeconoinische
quaestiën op den voorgrond te stellen, het keizerrijk
doen vallen, Hij moest zich onthouden van stemming,
omdat hij niet strijden kon tegen de bourgeoisie;
de eenige politiek voor den werkman onder luet- keizer-
rijk was la politique du fusil. En toch onthielden
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zij, die men politieke onthouders noemde, zich niet
bepaald van de politiek, doch van de stemming; want
hun politiek was toen de oeconomische, en daardoorheeft
de Internationale later haar groote staatkundige macht
gekregen. Hadde men Proudhon gevolgd in zijne ge-
heele politiek, hadde men hem ‘begrepen, en ware de
partij van het proletariaat door de onthouding , (op zich-
zelve een politiek) georganiseerd, de mannen van 4
September waren niet aan het roer gekomen. Dan had
men dadelijk de commune, de zegevierende commune
‘gehad, verwinnaar van de bourgeoisie en den vijand
van het land, en de mannen die dan aan het roer waren
gekomen , hadden niet alleente Parijs , maar ook te Berlijn
een blijvende commune doen verrijzen. Spreker is het
niet eens „met Guillaume over het’ begrip van Staat;
trouwens men kan over dergelijke punten lang discus--
siëeren zonderhet eens te worden; iedereen blijft daarom
‘zijne denkbeelden getrouw, doch dit neemt niet weg
dat bij de oeconomische organisatie der Internationale
het politieke beginsel behoort; de motie moet dus wor-
den aangenomen. “Alsde arbeiderspartij geene politieke ”
organisatie heeft, zal haar oeconomisclie organisatie spoe
dig omver geworpen worden.

Loodra deze rede geëindigd is, vraagt Vaillant slui-
ting der discussie.
„Johannard protesteert daartegen, hij vindt het een

beetje te erg dat de sluiting der discussie wordt ge-
vraagd door hen die in de Internationale niet anders zien
dan de staatkundige quaestie, “zonder twijfel omdat zij
er niets van begrijpen, hetgeen een voldoenderedenis”.
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Deze’ ironische toespdling maakt Vaillant boos, die

aan den Voorzitter vraagt Jobannard tut deorde te roc-
pen, hetgeen Jolraunard aanleiding geeft tot eenige
hevige woorden.
Negende en laatste Imeident, uitmakende

eene verzameling Tneidenten.
Door de woordenwisseling van-Vaillant en Johannard

die in een ouverstaanbaren chaos witloopt, zijn de afge-
vaardigden nogal geagiteerd geworden; het publiek dat
het: zeer aardig vond dat de congresleden zich kwaad
maakten, zette aan de daardoor ontstane verwarring
kracht bij, door op zijne beurt te tieren en geweld te
maken, Ioera’s, gefluit, geschreeuw, luidruchtige uitin-
gen van allerlet aard zijn in alle gedeelten der zaal
verneembaar. De Voorzitter, daartoe aangezocht door
eenige geraasmakende afgevaardigden, verklaart de
zitting gesloten, doch deze verklaring helpt wei
nig. In plaats van heen te gaan loopt het publiek
door de tusschen de tuinbanken ontstane opening,
de voor de leden afgezonderde ruimte in. Eenige per-
sonen vallen, anderen schreeuwen en zingen, het ge-
heel is een tooneel van onbeschrijfelijke, toomelooze
verwarring. De reusachtige kastelein doet zijn best het
groote aantal personen, die maar nict weg schijnen te
willen, uit het lokaal te verwijderen, doch hij vordert
weinig. Gerhard tracht nu zijn stem te doen hooren,
vriendelijk vraagt hij het publiek om ordelijk heen te
gaan; het antwoord laat zich niet wachten. Oranje
bovent klinkt het uit veler mond; Wien Neerlands
Bloed, Wilhelmus van Nassanwe, Het is
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Oranje — het blijft Oranje, Al is ons prinsje
nog zoo klein weergalmen door de zaal ; andere volks-
liederen, hoewel niet juist patriotische, wordenmetlui-
der stemme aangeheven. Eenigenjuichen , anderen lachen,
weder anderen fluiten, sommigen schreeuwen ; een fractie
(op de tribune) heft de Marseillaise aan, een rc-
petitie van het nederlandsche volkslied par excellence
is het antwoord. Een stem roept Weg met de Ín-
ternationale!, een andere Àà bas de commune!
Zeer langzaam verlaat het publiek de zaal, die reeds
door de congresleden is ontruimd. Nog lang daarna
werden in de Lombardstraat door groepjes personen de
gebeurtenissen van dien avond besproken.
“Ziedaar het nauwkeurige verslag der voornaamste
congres-zittingen. Van dé politieke quaestie is wederom
niets meer in het openbaar besproken. Nu nog de
laatste openbare zitting., .

Het voorzitterschap wordt aangenomen door Sorge,
die Ranvier vervangt, welke met vele andere afgevaar-
digden reeds vertrokken is.
De Voorzitter deelt mede, dat in de geheime zitting

besloten is den zetel van den Algemeenen Raad van
Londen naar New-York te verplaatsen, ten minste voor

. het vereenigingsjaar 18721878. De Raad zal bestaan
uit vijftien leden ; de twaalf volgendezijn door het congres
benoemd : Kavanagh(lerland), Ste, Clair (Amerika), Lau-
rel (idem), Fornacieri (Italië), Laviclle (Frankrijk), Bolte
(Duitschland), Karl (idem), Bertrand (Frankrijk), Dereure
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(idem) , Spayer (Engeland), Ward (Amerika) en David
(Frankrijk). De benoemden’ hebben het recht zich drie
in Amerika wonende leden toe te voegen.
Ook werd door den Voorzitter medegedeeld, dat het

congres het aanstaande jaar in Zwitserland zal worden
gehouden; de Algemeene Raad zal bepalen in welke stad.

Het woord is nu aan Vietor Dave, die in deze open-
bare vergadering den nederlandschen werkman iet het
ware doel der Internationale wil bekend smaken, om
daardoor alle verkeerde gevolgtrekkingen weg te nemen
die door het lezen van dagbladartikelen, in de aan de
Internationale vijandige pers, moeten worden gemaakt.
Spreker treedt daartoe in een uitvoerige beschrijving
“van de wording der Vereeniging, die nooit iets anders
ten doel had dan wat zij nog heeft, vrijmaking van
den arbeid, het welzijn van den werkman. 1e

De Internationale wil een anderen toestand doen ge-
boren worden. Te vergeefs is dit door alle omwente-
lingen beproefd. Van 1789 af hadden de revolutiën
geen ander gevolg dan dat de zaken bij het oude ble-
ven. Altijd bleef het egoïsme op_den voorgrond staan,
de arbeid werd er niet door gebaat, de arbeider zwoegde
en zweette als altijd. In 1861, tijdens de Londensche
tentoonstelling, poogden werklieden door een vereeniging
op groote schaal en internationaal, zoo mogelijk lang-
zamerhand in dien toestand een verandering te brengen
door alle gepaste middelen, zonder daarom aan de werk-
Lieden het oppergezag over alles te willen toekennen.
De werkuren te verminderen en liet loon te vermeer-
deren, ziedaar het cenvondigeen ware doel der Vereeniging.
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Vooral, zegt spreker, heeft men de Internationaleten laste gelegd, dat zij zich hoofdzakelijk het organi-sceren van werkstakingen ten doel stelt, ja dat dit eenhoofddoel is, Dit is onwaar. Werkstaking is een mid-del, geen doel. Iet ondefscheid is groot. Ziet men

dat het verlangde niet anders dan door dit uitersteredmiddel te verkrijgen is, dan eerst wordt daartoe
overgegaan. De werkstakingen geschieden dan ook niet
plotseling en ondoordacht, neen, een bepaald stelsel
ligt daaraan ten grondslag.

Ten slotte zegt spreker dat de Internationale alleen
op oeconomisch terrein werkt en door vereeniging en
samenwerking zoekt te verkrijgen, wat door individuele,
verspreide krachten niet mogelijk is. Algemeene Raad,
sectiën, federatiën enz. waren geen autoriteitsbesturen
die Jet individueele gezag van werklieden in het bij-
zonder ongedaan en onmogelijk willen maken, integen-
deel zij dienden alleen tot centralisatie van aller mee-
ning in éen punt, dat loor den steun van allen krachtiger
dan ooït moest zijn en blijven.
Van der Hout spreekt nu het volk toe over arbeid

en arbeiders. Volgens lem is er verrotting in de maat-
schappij (applaus), de mensch is zoo gedenatureerd dat
hij niet meer natuurlijk is (bravo). Wie klaagt er niet
over slechte betaling, over gering loon? Iedereen wil
verbetering, alle arbeiders klagen en zuchten, elk wil
meer verdienen, de journalisten incluis (gelach)

In al deze eischen moet voorzien worden. Door ver-
eeniging van den arbeid is dit te verkrijgen. Kapita-
listen en bezitters zien met minachting neder op den
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werkman; dit moet door eendlrachtige samenwerking
veranderd worden, Vooral coöperatieve vereenigingen
worden door spreker aanbevolen, liever dat dan werk-
stakingen, die ten nadeele zijn van den werkman eu van
den industriëel, en slechts in het allerniterste geval te
baat moeten worden genomen. Coüperstie is beter,
De Bakkersvereeniging te Amsterdamdie voor/'82,000

drie huizen op de Achtergracht heeft aangekocht, van
welk bedrag geen enkele cent uit de zakken van den
kapitalist is gevloeid, levert daarvan eensprekend berrijs. .

Spreker treedt nu in een betoog over het karakter
van den nederlandschen werkman; det karakter predikt
geen geweld; ook spreker wil dit niet. Neen, voor-
zichtigheid staat op den voorgrond, en in den strijd
tegen de kapitalisten worde niet gesproken van geweld,
van inbraak of van diefstal, maar worde alléen de vraag
gesteld: op welke wijze kunnen wij zonder geweld het
kapitaal, dat door de domheid onzer voorouders in de
zakken der kapitalisten is overgegaan, in die der werk-
lieden doen terugvloeien? (Gelach en applaus.)

Ten slotte dankt spreker voor de gastvrijheid, in Den
Maag en in Nederland door de Internationale gevon-
den, en voor den goeden geest die de burgerij bezielde
tijdens de zittingen van het congres.

Nadat Van den Abcele in korte woorden het publiek
gewaarschuwd had tegen valsche voorstellingen omtrent
de Internationale, neemt Brismée het woord. Hij be-
spreekt drie punten, nl. de tegenwerking der bour-
geois, die der patrons en die der petits em-
ployés, tegenwerking alleenvoortvloeiende uit egoïsme.
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Deze drie klassen keuren iedere revolntie af die niet in
haar belang is, doch zij schreeuwden om het hardst naar
omwenteling, toen in 1830 Nederland en België werden
gescheiden en zoodoende een schoon land onnoodig werd
verscheurd.

Incidenteel deed spreker de wanverhouding tusschen
vraag en aanbod en het voordeel van coöperatie voor
den werkman uitkomen’, en meende hij er vooral op te
moeten wijzen dat in de klasse der petits employés
de tegenstand tegen de Internationale voornamelijk ziju
oorsprong vond in de vrees, dat het karige loon dat zij
genieten, nog geringer zou worden. Onder die klasse
noemt spreker vooral brievenbestellers, conducteurs, po-
litieagenten enz.
En resumé wordt deze rede vertaald.
Vóor het eindigen der vergadering verhaalde Van dêr

Hout van de werkstaking der eenentwintig letterzetters
ter drukkerij van de heeren Roelofsen en Hübner te
Amsterdam en verzocht hij alle aanwezigen aan een lid
der Haagsche sectie, die zich daartoe aan den uitgang zou
plaatsen, giften voor de-werkstakers ter hand te stellen.

Iliermede was het congres afgeloopen.En È Ne
De geheime vergadering had dus uitgemaakt dat de »

Algemeene Raad te New-York zouzijn gevestigd. Maar’
Joe was de politieke motie ontvangen?

Eerst de Algemeene Raad.
Reeds te Londen werd een voorstel ingediend om ten

zetel van diën Raad niet meer te Londen te doen ziju;
dit voorstel was door verscheidene langjarige leden van
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dien Raad ondersteund. De redenen daarvan waren dat
de Raad te lang door dezelfde mannen was vertegen-
woordigd en te lang op éen plaats was gevestigd; daar-
doorwas onder vele vertakkingen verdenking ontstaan, cen
verdenking die alleen door verplaatsing kon worden weg-
genomen. Toen echter werd het voorstel verworpen omdat
in Puropa geen enkele stad veilig genoeg werd geacht
tegen de confiscatie der documenten.

In Den Haag werd door Engels in eene geheime ver-
gadering voorgesteld den zetel naar New-York te ver-
leggen; acht congresleden ondersteunden dat voorstel.
Seraillier bestreed het en meende &nt het beter ware aan
het congres de keus te laten tusschen Fsonden, Brussel
en New-York. Daartoe werd besloten en het congres
verklaarde zich met 31 stemmen voor New-York. Veer-
tien leden verklaarden zich voor Londen, één voor Brussel
en negen onthielden zich aan de stemming. Het waren
vooral de Spanjaarden en de Belgen die zichtegen New-
York verzetten. à

Hieruit blijkt dat omtrent de quaestie van al- of niet
verplaatsing van den Algemeenen Raad verdeeldheid be-
stand, die gevoegd bij de ontevredenheid van hen die
met de gewijzigde artikelen. 2 en G der Statuten niet
konden ‘medegaan, schisma ten gevolge zou hebben.
Want het bleek dat de aanneming der beide nieuwe .
artikelen van de Statuten van den Algemeenen Raad

“niet de tevredenheid kon wegdragen van hen, die de
macht van den Raad wenschten te zien beperkt, niet
van de federalistische partij, die aan ieder land meer au-

» toriteit wenschte te zien toegekend, dan thans het geval i



62
Dat hieruit werkelijk scheuring is ontstaan, heeft de

bijeenkomst eenige dagen na het Congres te Londen
‘gehouden, bewezen. Daar toch werd op voorstel van
Vésinier (een ex-Communeman) het besluit genomen
den ‘“Algemeenen Raad niet meer te erkennen’; een voor-
stel van “burger"* Doby daaraan lijnrecht tegenoverge-
steld, werd.met alle stemmen op één na, die van Doby,
verworpen”

De groote vraag was nu: is Karl Marx,de vader der Inter-
nationale, daarmede tevreden? Keurt hij de verplaatsing
naar New-York goed? Volgens eenigenja, volgens anderen
neen. Te oordeelen naar de volgende woordendoorhem
te Amsterdam, naafloop van het Congres op de intime bij-
eenkomst van leden der Internationale gesproken, ja, want

_ toen zeïde hij : “De verplaatsing van den Algemeenen Raad
_ is een voortreffelijke maatregel. Zij die op het Congres

tegen die overbrenging zijn geweest, voornamelijk uit
vrees dat New-York te ver af zou liggen, hebben ge-
toond nog niet internationaal genoeg te zijn. Zij mogen
dan weten, dat het volkomen hetzelfde is, waar de Al-
gemeene Raad of het hoofdbestuur zetelt, al ware het
ook in Australië, mits dat hoofdbestuur in goede han-
den zij, en als wij niet geweten hadden, dat dit het
geval zou wezen, zouden wij er niet voorgeijverd heb-
ben. New-York is bovendien uitstekend geschikt om de
residentie van den Algemeenén Raad te zijn, vooreerst
omdat men in Amerika de meest volkomen vrijheid van
handelen heeft, en ten andere, omdat jaarlijks een half
millioen werklieden van aîle nationaliteiten , na door poli-
tieken of. oeconomischen dwang wit hun vaderland ver-
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dreven te zijn, daarheen stroomen. Die werkers, op wie
de Algemeene Raadzijn invloed kan doen gelden, ver-
spreiden zich over de Nieuwe wereld of keeren later
naar de Oude terug, doordrongen van het nut van onzen
band, die dus steeds krachtiger zal worden.”

Volgens anderen neen. De woorden daor Karl Marx
te Amsterdam gespraken, zoudenniet anders zijn geweest
dan bonne mine Àà mauvais jeu, hij zou zich er
bij hebben nedergelegd omdat de meerderheid het wilde,
omdat het bleek dat men van hem niet meer gediend
wilde zijn. Marx echter verklaarde later ook in de
Corsaire en in Daily News het tegendeel.

Dit staat ook in verband met de politieke motie Ton-
guet. Volgens de eene is de motie verworpen, vol-
gens anderen is zij aangenomen. In alle gevallen
is schisma ontstaan.en en .Ik voor mij geloof, ook naar aanleiding van hetgeen
cen der afgevaardigden mij zeide, dat de motie aange-
nomen is,en dat het hoofddoel van den Algemeenen
Raad te New-York: de politiek zal zijn, De holland-
sche, belgische, zwitsersche (die der Jura), spaansche
en_fransch-noord-amerikaansche sectiën zouden zich
daarom hebben ‘afgescheiden , hetgeen gevoegd bij hen
die over de autoriteit van den Algemeenen Raad
ontevreden zijn, eene dubbele scheuring ten gevolge
heeft. _ :

Volgens anderer echter is de motie verworpen en
heeft Karl Marx (want deze berichtgevers beweren ook dat
Marx tegen de verplaatsing van den Raad gekant was),
dus een. dubbele nederlaag geleden, daar hij Ranvier
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en de andere ex-communeleden in hunne politieke motie
had gesteund.
Doch hoe hetzij, al is de motie aangenomen,al iszij ver-

worpen , de meeningen waren zeer verdeeld, Of het vertrek
van Ranvier, Lemoussu en Vaillant op Aaterdag-namnid-
dag, vóor het eindigen van het Congres, daarmedeiets te
maken had, geloof ik niet, want Longuet (de voorsteller
der motie), Leo Fränkel en Dereure bleven. Onjuist was
daarom het relaas van den, berichtgever die van het ver-
trek der commune-burgers sprak. Drie hunner bleven.

Hier zij nog tot staving van mijn beweren dat de
motie is aangenomen, opgemerkt dat juist Longuet niet
vertrok, en dat Leo Fränkel nog verscheidene dagen ach-
tereen in Den Haag bleef om Marx gezelschap'te houden.
Twee discussiën uit de geheime vergadering werden

nog meegedeeld. Zij luidden:
Naar aanleiding van den lagen stand der kas stelde

Leo Frünkel, het bekende lid der Commune, voor, de
jaarlijksche bijdragen der leden van 1 penny op 2 pence
te brengen. Dat voorstel, hoe eenvoudig ook, deed een
waren storm in de vergadering losbarsten. Men maakte
den voorsteller voor een aristocraat en zijn voorstel voor
anti-demoeratisch uit. Oneindig meer afdoende komt mij
dan ook de tegenwerping voor,-dat, indien het nu reeds
zooveel moeite — en zeer dikwerf vergeefsche moeite —
kost, een penny per hoofd te innen, dit dan zeer zeker
het geval zou wezen, indien men de som mocht ver-
dubbelen. En die redeneering zegevierde dan ook, hoe-
wel miet zonder moeite,
Men weet, dat. de strijd tusschen Marx en Bakouniné,



65
benevens diens meilestamders, bij de sluiting der open-
bare zitling vau jl. Zaterdag nog niet was beslecht.
Eene beslissing ís daarover dan ook cerst gevallen in
de vertrouwelijke bijeenkomst, die nog denzelfden avond
te half elf nren werd geopend. 4 Is bekend, dat Bakounine,
Schwitzguebel en Guillaume waren aangeklaagd, door
middel Jrunner socialistische Alliance de Internationale
naar de kroon te willen steken. Eene commissie was
met het onderzoek der aanklacht belast geworden. In
de bedoelde bijeenkomst nu bracht deze haar rapport
uit, dat op het volgende nederkwam: De Alliance is een
geheim genootschap. Het onderzoek tot alle onderdeelen

„ Maar de geraad-uit te breiden was dus onmogelij
pleegde stukken en gehoorde getuigen hadden der com-
mússie niettemin de overtuiging verschaft, dat de Alliance
eigenlijk geen ander doel heeft, dan de Internationale
onder den schijn van eene geheel negatieve houding,
te ondermijnen. Het rapport concludeerde eindelijk tot

ng van Bakounine, Schwitzguebel en Guillaume,uitslui
als hoofden der Allianeë. Kn zeer vermoedelijk zal hunne
uitsluiting door de vrijwillige demissie, miet alleen van
de leden der Alliance, maar ook van de afdeeling van
Neufchatel worden gevolgd, aangezien deze geen betere

Guillaume en Schwitzguebel had-gedelegeerden dan jut
den weten te vinden, Is wel niet noodig te zeggen,
dat de conclusie der eommissie eene discussie veroor-
zaakte, die in levendigheid alles overtrof, wat men reeds
in de vertrouwelijke bijcenkomstender Internationale had

dengezien. Een oogenblik zag men van verschillende
gebalde vuisten van redenaars boven de hoofden van het

5
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auditorium uitsteken; °k zeg redenaars, hoewel hunne.
welsprekendheid zich hoofdzakelijk bij de lieflijke namen
van mouchard en traitre bepaalde. Vooral Guil-
laume toonde, tegenover die qualificatiën, eene benij
denswaardige zielerust en zocht zich uiterst kalm te
rechtvaardigen. Het hielp echter niet, de conclusie der

„ commissie werd bekrachtigd. Omtrent de zitting waarin
dit voorviel, nog de volgende mededeeling :

In, de geheime zitting die “Yaterdagavond na afloop
van de openbare. bijeenkomst plaats had, werd cene
formeele verklaring van parijsche scctiën voorgelezen,
waarin die sectiën het volstrekt onmogelijk achten eenige
manifestatie van belang op touw te zetten en te doen
gelukken, voordat de gelederen van het leger der Inter-
nationale, die na de commune zeer gedund zijn, weder
zijn aangevuld. Tevens werd daarin eenparig een vóor-
stel van Luafargue aangenomen waarin aan den Algemeenen
Raad wordt opgedrifgen Internationale vakvereemgingen
op te richten, dat wil zeggen opneming en affiliatie
in de Internationale van afzonderlijke werkliedenvereeni-
gingen van ieder vak dat uitgeoefend wordt,
Nog werd in die zitting rapport uitgebracht door de

commissie, benoemd tot een onderzoek naar de werkiùg
der Alliance, waarvan Bakounine, Guillaume en
Schwitzguebel beschuldigd werden deel uit te maken.
Deze corfmissie concludeerde tot vervallenverklaring van
het lidmaatschap der Internationale van de drie genoemde”
personen. Met 27 tegen 7 (9 blanco's), 25 tegen 9
{S blanco’s) en 17 tegen 9 (8 blanco’s) voor ieder der
hoeren respectievelijk, werd daartoe besloten. De beschul-



67
diging en de vervallenverklaring waren daarop gegrond
dat de Alliance geheel andere statnten heeft dan de In-

als politiek gebied. Malon,ternationale, zoowel op soc
Bourguct en Louis Marchand, ook besehulligden, wer-
den bij gebrek aan bewijs vrijgesproken: Morago , Farga
Pelieer, Marcelan, Alerini en Goukewskiì, eveneens be-
schuldigd, waren tot de heilige moederschoot terugge-
keerll; de tegen hen’ ingebrachte beschuldigingverviel dus.

Resmmeerende kom ik tot de conclusie dat in de
Internationale verdeeldheid is ontstaan:

1% door de verplaatsing van den Algemeenen Raad.
29, over de politieke quacstie.
39, over de uitsluiting van Bakounine €enbieonsorten:
Wat is dus het resultaat van het llaagseh Congres?
Dat de Internationale van heden af zal hebben op-

gehouden, een schrikbeeld te zijn voor de handhavers
der hedendaâgsche maatschappelijke toestanden.

Is dit resultaat belangrijk?
Ja,
Een zesdaagsch Internationaal debat heeft ons geleerd

dat ef eene verdeeldheid bestaat in den boezem eener
Vereeniging, die alleen door zeer eendrachtige samen-
werking haar doel had kunnen bereiken.

[s dit te betreuren? -
Neen.

Het bovenstaande was geschreven toen ik
in de Brusselsche Liberté, een orgaan der
Internationale, o. a. het volgende las:
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“Wat de macht van den Algemee-

nen Ruad betreft, heeft de meerder
heid van het Congres zieh zeer dui-
delijk uitgesproken, Het overwicht
vin den Kaad fs gelrandhaatd, en
diver de moodzakeljkheid eener poli
tieke organisatie is aangenonen, is
het aaan den Kiraalkeûn, waaraan
die organisatie meet worden overe
zelaten.”



KARL MARX,

Karl Marx was de Paus derInternationale; *
de onfeilbare gebieder, de alleenheerschende
chef, voor- wien Bakounine het veld moest
ruimen, voor wien Jung sidderde.
Marx heeft een gedistingeerd voorkomen.

Fraai grijs haar .golft, in groote regelmatige
lokken over het sterk ontwikkelde hoofd, een
grijze baard omgordt de kin, en de bovenlip
is versierd met een oorspronkelijk zwarten
snorbaard, nog niet geheel grijs, doeh zoo
wat in het peper-en-zout-stadium. .

Zijn gang is bedaard, hij spreekt krachtig,
kernachtig, vol gloed, dochniet rhetorisch. Zijn
duitsch karakter verloochent hij niet. Zijne
oogen hebben niet die uitdrukking die men
van een volbloed-internationalist, zooals het
Dagblad die geschilderd heeft, zou verwachten.
Men zegt dat hij van hollandschen oorsprong
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„is en familie te Amsterdam heeft wonen. Is
dat waar, dan kan zijn familie hem gerustin
gezelschappen presenteeren of naar Ar/is met
hem gaan thee drinken, In zijn grijs pakje
ziet hij er zeer comme il faut uit, iemand die
hem niet kent endie niet onder den invloed

“verkeert van de nachtmerrie der gevreesde
Internationale, zou hem voor een toerist hou-
den die een voetreis doet.
Jmde vergaderingen van het congres, ten

minste in de openbare, heeft hij niet gespro-
ken; toch scheen het dat hij op den gang der
beraadslagingen invloed uitoefende. Hij zat
schuin achter Ranvier en was met deze dik-
wijls in druk gesprek gewikkeld. 7
Marx heeft iets gebiedends over zich. De

afgevaardigden behandelden hem dan ook alleen
met een zekere distinctie. Een hunner liet
mij met groote zelfvoldoening het portret zien
dat Marx hem geschonken had, en waarop
hij zijn naam had geschreven, "
De afgetreden chef van de Internationale

firma is rijk. Hij woont te Londen in een zeer
net gemeubeld huis. Hij is literator, was in
1847 hoofdredacteur van de Rheinische Zeitung
en nam, na in 1848 ter dood te zijn veroor-
deeld, de wijk naar Engeland. Zijne werken
op sociaal gebied, vooral Das Kapital, zijn
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overbekend en worden door degelijke geleerden
geroemd. _
Mevrouw Marx schijnt van Westindischen

oorsprong te zijn. Zij is een flinke, knappe
dame, uiterst ladylike en maakt naast huur
“man een goet figuur. .
„Mevrouw Lafargue, geboren Marx, is eene

allerliefste jongö dame, die zeer gelukkig met
haar spaanschen echtgenoot schijnt te leven.
Of de familie nog grooter is, weet ik niet.

GERHARD.

Hij die niet wist dat Gerhard het hoofdis,
de leidende gedachte van de nederlandsche
fractie der Internationale, zou zeker meenen
den voorzitter van een afschàffingsgenootschap
of van een jongelingsvcreeniging te zien. Niets
verraadt in hem den man die den eigendom
als oorzaak van alle oorlogen beschouwt en
den eigendomdus wil afschaffen, ten bate van
een beter verdeeld eigendom, want zoover is
hij niet gekomen om te beweren dat ieder-
een niets moet hebben, Hij is mager en slank,
bedaard en afgemeten, zalvend van toon zonder:
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huichelarij, voorkomend en beleefd, en heeft
geheel het voorkomen van alle kleedermakers.
Onder honderd personen zou men hem inzijne
qualiteit erkennen. Gerhard gaat goed gekleed ,
zonder luxe of overdaad en heeft een zeker ,
“air van berekende onverschilligheid overzich,

Op vergaderingen zal hij den een of ander
niet aanspreken, zonder hoogen noodzaak of
zonder zelf aangesproken te zijn. In zijne ant-
woorden is hij kort, en wel eens kernachtig.
Ik geloof dat Gerhard bij een volksoploop of
bij eene rumoermakende, werkstakende werk-
lieden-congregatie de eerste zou zijn om tot
bedaardheid aan. te manen. Zijn geheele wezen

„duidt een afkeer aan van geweld, driftig zou
de man moeielijk kunnen. worden.

Gerhard had eens in eene vergadering van
den Internationalen Vredebond de bestrijding
van mannenals De Bosch Kemperen Laurillard
te doorstaan. Bedaard en bezadigd maakte hij
notitiën en antwoordde zonder overdrijving.
Men zou hem den tegenvoeter van een Fransch.
man kunnen noemen.
Hoe gevaarlijk Gerhards theoriën mogen

zijn, met hoeveel energie hij de zaak der
Internationale moge zijn toegedaan, of hij de
man is om de verdedigde beginselen in practijk
te brengen: valt te betwijfelen.
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De amsterdamsche geaffiliterden der Inter-

nationale niet aïleen, vele werklieden daar-
buiten zien met eerbied tegen Gerhard op;
hij is de ziel van vele arbeiders-vereenigingen
en een werkzaam, ijverig man,
Gerhard stelt niet kwaad, doch schrijft

slecht. Hollandsch, ä

LAFARGUE.

Lafargue is een “mooie man”, zooals de
dame meende, die hem met zijn vrouw, reeds
acht dagen voor het Congres, geregeld iederen -
namiddag in dezelfde haagsche restauratie zag
binnenkomen. Mevrouwwastoen zeer eenvoudig
gekleed, veel eenvoudiger dan op de zittingen
van het Congres, en meneer had een zoo
onschuldig voorkomen dat het niemand van
de habitués- der restauratie.in de gedachten
kwam, dat de rustige eter in het hoekje «an
het raam tot de afgevaardigden der Interna-
tionale behoorde.

Naar zijn uiterlijk te oordeelen, is Lafargue
ruim dertig jaar, zijn zuidelijke type verraadt
zijn geboortegrond, en men behoeft geen groot
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volkenkenner te zijn om in hem op den ecr-
sten oogopslag den Spanjaard te herkennen.
Zijn blik,is vol vuur, zijn gelaat duidt ont-
wikkelden hartstocht aan, in zijne bewegingen
is hĳj echter niet zoo rap en vlug als menigen
zijner landgenooten; ook is zijne wijze van
spreken bedaarder„ minder geagiteerd dan van
de meeste Zuid-Europeanen.
‘Karl Marx liet zijn schoonzoon naar Den

Haag komen als afgevaardigde van eenige
spaansche en portugeesche sectiën om tot
tegenwicht te dienen voor die spaansche Con-
gresleden, die bepaald met het mandaat geko-
men waren om den Algemeenen Raad in zijne
machtsontwikkeling te beperken. E

Lafargue heeft zich in de residentie nooit
vertoond zonder zijne echtgenoote, aan wie
hij zeer gehecht scheen te zijn; ook mevrouw
schijnt dol veel van haar man te houden.
Misschien heeft zij veel invloed uitgeoefend
op de afwijzing van den verdediger der “vrije.
liefde."

Als correspondent van spaansche en portu-
geesche dagbladen heeft Lafargue, die niet
minder dan doctor in de medicijnenis, gedu-
rendehet congres voortdurend notitiëngehonden
en gestenographiëerd.
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FRIEDLÄNDER.

Na ufloop van de onstuimige Vrijdagavond-
zitting werd een der journalisten, die moede
en afgemat van zooveel inspanning, een weinigje
‘van de liefelijke avondlucht genoot, op het
Plein aangesproken door een klein, zwart,
gebrild mannetje met pieperig stemmetje , die
in het Duitsch naar het telegraafkantoor vroeg.
“Heb ik u niet als afgevaardigde op het Congres
gezien?’ vroeg de dagbladschrijver. “Ja,” was
het antwoord. “0,” meende de verslaggever,
“dan zal ik u wel even naar het. kantoor
brengen’

Gelukkig, overgelukkig met zulk een vondst,
een telegrafeerend congreslid, vergezelde de
op nieuws beluste dienaar der pers het kleine
mannetje naar het telegraafkantoor.

SZal ik de dépêche voor u schrijven?”
“Neen, dank u, ik zal het zelf wel doen.”
“Maar ge schrijft zeer slecht en kunt u met

de latijnsche letters moeielijk terecht vinden.”
“Och, doe u het dan maar.” '
En de journalist schreef, en den volgenden

avond las men als nieuwsbericht in een van de
dagbladen der residentie, dat de Algemeene

«
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Raad van Londen naar New-York was verlegd.
Het was een’ primeur van het zuiverste
water. Toen de belangrijke mededeeling reeds
verspreid was, werd zij eerst in de openbare
vergadering. bekend gemaakt. 5

Uit het gesprek dat in het kantoor gevoerd
werd, bleek dat Friedländer behoort tot de
redactie van Der Volksstaat, dat hij naar
Mainz moest om het sociaal-democratische
congres bij te wonen, dat hij voor twaalf
verschillende bladen verslag moest geven der
gehouden zittingen, dat hij zich zon verheu-
gen wanneer te Berlijn de commune werd
geproclameerd, dat hij eerst sedert 186% de
Internationale is toegedaan, dat hij te Berlijn
woont en de tegenwoordige duitsche toestan-
den verfoeit.

Of die toestanden nu veel gevaar loopen
door den heer Friedländer omvergeworpen te
“worden geloof ik niet. Stellig zou hij op een
barricade liever anderen laten vechten. Het-
mannetje is trouwens te zwak om een geweer -
te-dragen en te bijziende om zelfs een reus
te treffen. «
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DEREURE.

Dereure ís een schoenmaker die zich niet
bij zijn leest houdt. Volgens Gerard Kelleris
hij voorzichtig en bedaard. Zeer mogelijk. De
man heeft in de openbare zittingen niet g
sproken. Zijne bewegingen gaven geen blijk
van groote bedaardheid. Dan zat hij hier, dan
zat hij daar; dan sprak hij met deze, dan
met gene.

Dereure zou in schemeravonden voor boe-
man kunnen dienen, Niet omdat hij zoo leelijk
is, want zijne gelaatstrekken zijn integendeel
zeer welgevormd, doeh omdat hij zoo pik,
pikzwart is, Een klein ‘stukje voorhoofd, een
paar stukjes wangen, een nietig beetje neus
en een haast onvindbare portie lip zijn te
midden van dat woud van ravenzwarte haren
zichtbaar. En hoe zwart, ik sprak vanpik, van
raven: het haaris nog zwarter. Beschilder ebben-
hout met zwarte verf, strijk daaroverde zwartste
pik en verlak het dan met een glansrijk zwart
vernis, en gij kunt neenflauwdenkbeeld vormen
van de zwartheid ‘van Dereures haren.

Voor zooveel het gelaat van dezen homme
noir uitdrukking heeft, is die uitdrukking
het gemiddelde tusschende uitersten van woede
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en van zachtzinnigheid. Ik geloof dat Dereure
op hetzelfde oogenblik dat hij een bevel gaf
om een barrieade op te werpen tot verdedi-
ging van het eene of andere proletariaat-be-
ginsel, een bedelaarster met groote welwil-
lendheid de behulpzame hand zoú leenen.

Ik zag Dereure na afloop van het Congres
in den schouwburg. Als alle gewone menschen
scheen hij zich goed te amuseeren. Het publiek
scheen hem echter meer belangstelling in te
boezemen dan het tooneel.
En nu ten slotte deze opmerking. Dereure

maakte geen deel uit ‘van het ‘Comité du
Salut Public der commune. Dereure heeft,

. naar men zegt, geen werkdadig deel genomen
zan moord en brand. Hij heeft zich voor het
decentraliseerende commune-beginsel opgeof-
ferd en elst en hennepdraad neergeworpen om
dat beginsel te doen zegevieren.

LONGUET.

De ex-redacteur van het officiëele orgaan
“der Parijsche Commune is een lang mensch
met een roodachtigen neus, die zeer rapspreekt,



70
vreeselijk veel leven maakt, zeer opgewonden
is, haast geen oogenblik stilzit en overigens
“misschien cen zeer aardig en plezierig mensch
kan zijn. Zijne hoedanigheid van opgewonden
persoon kwam in de vergaderingen zeer goed
uit, vooral in zijn rede tot aanprijzing van
de politieke motie, een motie die van hem
uitging en door hem. was opgesteld;” hij
schreeuwde toen zoo hard mogelijk en maakte
zijne tegenstanders uit voor alwat lee is.
Guillaume die toen de motie Longuet bestreed,
kwam er niet gemakkelijk af. Ì
Longuet heeft niet het voorkomen van een

beschaafl of geletterd man, integendeel een
schilder zou hem gerust als model kunnen
nemen voor een galgebrok. Hij maakt een
onaangenamen indruk en wanneerhij spreekt,
dan heeft zijn holle stem, met zeer weinig
modulatie, wel de uitwerking van overtui
gingskracht, doch hoegenaamd niet die van
blijvenden indruk. Zijne lengte maakte hemtot
den grootsten der afgevaardigden.

GUILLAUME.
Een beenderig gelaat. Vooruitstekende ka-

ken, diepliggende oogen, zeer. ver vooruit-
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springende neus, hoekige gelaatstrekken, lange,
geprononceerde kingroeven; klein en mager,
barsch uiterlijk, een huichelachtige en valsche
physionomie. -
Hoewel Guillaume als hij sprak, eene zekere

gematigde bedaardheid behield, merkte men
duidelijk hoeveel moeite het hem kostte, die
oogenschijnlijk rustige rust te handhaven.
Bleek, met de hand op de tafel geleund, zette
hij tot bestrijding van de politieke motie zijne
gronden uiteen; somtijds verkreeg zijn stem
iets schrils, iets hards, en dan was het merk-
baar dat uit zijn keel de hartstocht gelucht
werd die anderen door gebaren te kennen
gaven. Zag men Guillaume op de bank dèr
aangeklaagden in een gerechtszaal zitten,
men zou zich niet verwonderen. Zijn voor-
komen doet zeer, zijne geveinsde bedaardheid
hindert.
De afgevaardigde der Jurassiens, de oppo-

“sant tegen de autoriteit van den Algemeenen
“Raad, de medestander van Bakounine in de
Alliance, die op andere grondslagen dan die
der Internationale het proletariaat zoogenaamd
wil bevrijden, is uit het kader der leden ge-
stooten. Volgens besluit van het congres ismen
niet meer van hem. gediend. :
Of Guillaume op het hooren dezer tijding
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de gewone hedaardheid heeft verloren, is mij
onbekend.

JOHANNARD.

Zoo van uit de verte bekeken schijnt Jo-
hannard een Duitscher; hij heeft den duitschen
ronden ringbaard, het duitsche golvende, ach-
teruitgestreken haar en de duitsche taille.
Dichtbij beschouwd, zoekt men te vergeefs
naar de blauwe, heldere oogen die het geheel
moeten voltooien. In plaats daarvan een paar
donkere, door groote wenkbrauwen overscha-
duwde kijkers.

Spreekt Johannard, dan verliesthij dadelijk
“dat voorkomen, dat op deneersten oogopslag een
verkeerden nationaliteits-maatstaf zou geven.

Als hij spreekt, of liever als hij redevoert,
is de man woedend. Toen er voorgesteld werd
de discussie over de politieke motie te sluiten,
stond Johannard op; hij plaatste zich achter
den rug van ziju stoel en verzette zich tegen
die sluiting. Maar hoe? in afgebroken volzin-
nen „waarbij ieder woord vergezeld ging van een
harden slag op den bovenkant van de leuning der
stoel, en die door de schreeuwende taal en de

6
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hartstochtelijke gebarenden lachlust van het pu-
bliek gaande maakten. Belangwekkend was zijn
gebarenspel, zijn moeielijk verkropte hartstocht ;
wanneer een der leden wat zeide dat hem
nietbeviel, dan keek hij quasi-vriendelijk, zonder
de pogingen van zijn woede ongezien te kunnen
maken. ee,

In het gesprek, buiten de vergadering, was
Johannard de bedaardste man ter wereld. Hij
was netjes en gesoigucerd gekleed, en was
van alle afgevaardigden een der meest gentle-
manlike personen.

LEO FRÄNKEL.

Een klein, leelijk, nietig oudekleerkoopertje.
Scherp geteekende Mozaïsche trekken; een
neus die zoover vooroverligt, dat het puntje
den man “waarschijnlijk in het eten zal hin-
deren. Trouwens een hoogst onschuldig, hoewel
wat gluiperig voorkomen. Zooals hij daarzat
en stond, zou iedereen gezegd hebben dat de
man, alleen op het hooren van het gerucht,
dat iemand in de verte een bajonet meende
te zien Schitteren, van schrik zou zijn be-
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zweken. Misschien is het niet zoo, physio-
nomiën bedriegen dikwijls.

Frinkel zou ook kunnen doorgaan voor een
amsterdamsche “twee om een cent, neem maar
weg drie” in Sabbathkleeren. Zijn mond staat
tot schreeuwen, zijne kleine zwarte schitterende
oogen duiden vertijnden handelsgeest aan. Zijn
‘schedelbedekking is zwart en glad; geen krul-
haar„zooals het eigenlijk behoorde. Bovende
lippen en onder de kin is eenlaagje vlasachtig

“dons, dat in de verte voor een snoren baard
zou kunnen doorgaan, doeh dichtbij veel van’
de illusie doet verliezen.
Wat Fränkel inde commune gedaan heeft,

is niet juist bekend. Waarschijnlijk was hij
met den verkoop van het. een of anderbelast;
‘leger-organisatie behoorde zeker niet tot zijne
competentie, ° :

Onze mau spreekt een leelijk Duitsch; ik
heb getracht dat tot eene zekere klasse van
dialeet terug te brengen, doch, het gelukto
mij niet.

Over het algemeen genomen maakt Fränkel
geen pleizierigen indruk en schijnt hij tot
hen te behooren die arm en ellendig, zonder
brood en zonder werk, niet bekwaam en lui, -
in het exploiteeren van het proletariaat (wat

een geiĳkte internationale volzin) hunheil, hun
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levensonderhoud, hun toekomst zoeken. Mis
schien zou hij als commis-voyageur voor de
Internationale, indien het neuspuntje tot ver-
betering van het profiel kon worden wegge-
sneden, goede zaken kunnen maken.
Fränkel heeft geen redevoering gehouden.

BRISMEE.

De eenige onder de afgevaardigden die een
„petje droeg en een recht fraaien baard had.

Een goedig voorkomen, een excellente spre-
ker, een verkooper van uien, eenflinke, ferme
vent en, het zou mij verwonderen wanneer
het zoo zie was, een rondborstige kerel.

Brismée is boekdrukker en letterzetter van
beroep, doeh men zou hem voor een geleerde,
en op een dorp, stellig voorden burgemeester
houden.

Als redenaar weet Brismée zijn auditorium
te boeien; hij heeft een welluidende stem,
spreekt niet lang achter elkander (wel een
zijner beste qaaliteiten), doch wat hij zegt
scherp en goed. Vooral in de laatste zitting
kwam dif’ uit. Toen speculeerde hij op zijne
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tegenwoordigheid in Nederland, en maakte de
revolutie van 1830 uit voor eene omwenteling
van de bourgeoisie, van diezelfle bour-
geoisie, die den revolutionnairen geest der
Internationale, omdat zij niet in haar belang
is, tegenwerkt. De toespeling op de scheiding
van Holland en België, waarbij de hoop werd
uitgesproken dat beide landen weer vereenied
mochten worden (!?) wekte natuurlijk toejui-
“ehing; en de redenaarhadzijn pleit gewonnen.

Wanneer Brismée wel eens bij niet-Interna-
tionalen op bezoek komt, zulten zij zich niet.
‘over kem hebben te schamen.





EEN WOORD TOT OPHELDERING,

\
Dit boekske hevat geene enkele offìciëele

mededeeling.
De geheime vergaderingen heb ik bewerkt

naarhetgeen ik daaroverin binnen- en buiten-
landsche bladen vond, met ontwijking van
datgene dat door den loop van het congres
onwaar bleek te zijn,
Het uitvoerig verslag der openbare verga-

„deringen is deels naar eigen aanteekeningen,
deels naar de gestenographiëerde volzinnen van
de Zudépendanee bewerkt.
Het relaas van de Amsterdamsche intime

bijeenkomst is, als niet behoorende tot het
Congres, in deze bladzijden niet opgenomen.
Van de vluchtige opmerkingen omtrent en-

kele congresleden aanvaard ik gaarne het
vaderschap.

‚M.N. Cariscn.
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